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ANUNŢ DE INTENŢIE
IMSP Spitalul Clinic Republican, c/f: 1003600150783

Adresa: MD 2025 mun.Chişinău, str.Testemiţanu 29; www.scr.md

Persoana de contact: Mamaliga Dorina Telefon: 0 22 40 36 97

Fax: 0 22 40 36 97 E-mail: achizitiipublicescr@gmail.com

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)

Bunuri

1 Oxigen medical pentru anul 2018 24111900-4 161000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2018 
Trimestrul I

Servicii

2 Servicii de mentenanță a stației de 
oxigen pentru anul 2018 50421000-2 154000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2018 
Trimestrul I

3 Servicii de deservire a utilajului de aer 
comprimat pentru anul 2018 50421000-2 340000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2018 
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
SERVICIUL FISCAL DE STAT, c/f: 1006601001182

Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, nr. 9

Persoana de contact: Ceban Anna Telefon: 022-82-32-92

Fax: 022823292 E-mail: rodica.midrigan@sfs.md

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Bunuri

1 Publicaţii perioice şi presa locală prin 
abonare pentru anul 2018 22200000-2 342000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2018 
Trimestrul I

ANUNŢ DE INTENŢIE
Primaria or. Rezina, c/f: 1007601006391

Adresa: or. Rezina, str 27 August, 1

Persoana de contact: Vizitiu Valentina Telefon: 0254 221 41

Fax: 0 254 228 44 E-mail: primaria-rezina@mail.ru

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Bunuri

1 Procurarea produselor alimentare 15000000-8 2300000.00 Licitaţie 
publică

2018 
Trimestrul I 
Trimestrul II 
Trimestrul III 
Trimestrul IV

Servicii

2 Servicii de curatanie si igienizare in or. 
Rezina 90600000-3 3023500.00 Licitaţie 

publică
2018 

Trimestrul I
Lucrări

3

Lucrari de reparatie a srtazilor si cailor 
de acces: str. V. Pirogov, gradinita nr. 2, 
blocurile locative nr. 1, 2, 3, 4, 5; str. 27 
August blocurile nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
or. Rezina.

45233142-6 1364000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2018 
Trimestrul I 
Trimestrul II
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ANUNŢ DE INTENŢIE
PRIMĂRIA ORAŞULUI CRICOVA, c/f: 1007601010183
Adresa: str.Chisinaului,90
Persoana de contact: Doina Moraru Telefon: 022430290
Fax: 022453238 E-mail: primariacricovei@gmail.com

Nr. Descrierea obiectului achiziţiei Cod CPV Suma planificată 
(lei, făra TVA) Tip procedură Perioada desfăşurarii 

(trimestrul)
Bunuri

1 Echipament pentru teren de joacă 37535200-9 400000.00
Cerere a 

ofertelor de 
preţuri

2018 
Trimestrul II

Lucrări

2 Lucrări de reparație a terenului adiacent 
Liceului Alexei Mateevici 45111291-4 400000.00

Cerere a 
ofertelor de 

preţuri

2018 
Trimestrul II

3 Lucrări de reparație în varianta de pietriș 
a străzilor din or. Cricova 45233142-6 2600000.00 Licitaţie 

publică
2018 

Trimestrul II

Tip proceduri: Licitaţie publică

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Licitaţie publică Nr. 17/04630

Autoritatea contractantă Consiliul raional Criuleni

Adresa or. Criuleni, str.31 August 108

Telefon/fax 024822264

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BOŞCANEAN MARIA

Obiectul achiziţiei
servicii de întreținere pe timp de iarna a drumurilor publice 
locale de interes raional , cu lungimea de 65 km , diin cadrul 
raionului Criuleni, anul 2018

Cod CPV 90620000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Criuleni, str.31 August 108, bir.115

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Criuleni, str.31 August 108
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 226629 TREZMD2X

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000009835

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226629 TREZMD2X

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000009835

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226629 TREZMD2X

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000009835

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23461076 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23461076


8

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 12 IANUARIE 2018, MARȚI

Licitaţie publică Nr. 17/04638

Autoritatea contractantă I.M.S.P. Spitalul Clinic de Psihiatrie

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 3

Telefon/fax 22 857-239 857 231

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CAZACU ANDREI

Obiectul achiziţiei Servicii de spălare a lenjeriei

Cod CPV 98310000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 3, bl. 
administrativ, et. 2, bir. 15

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Codru, str. Costiujeni 3, bl. 
administrativ, et. 2, sala de conferințe.

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare IBAN

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare IBAN

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23464669 

Licitaţie publică Nr. 17/04749

Autoritatea contractantă I.P. AGENŢIA SERVICII PUBLICE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin 42

Telefon/fax 022 50-47-14 50-46-58

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MAGLA MARIANA

Obiectul achiziţiei Mașina de tipar offset în două grupuri de culori

Cod CPV 30120000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin 42

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 26.02.2018 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 26.02.2018 14:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23652630 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23464669
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23652630
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Licitaţie publică Nr. 17/04909
Autoritatea contractantă IP USMF Nicolae Testemițanu

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

Telefon/fax 022-20-52-65 022-20-52-67

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Mariana Ciorba

Obiectul achiziţiei produse alimentare

Cod CPV 15800000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chisinau. bd. Stefan cel 
Mare și Sfînt 165, bir 301

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare MD19AG22512015544

Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’

Cont trezorerial AGRNMD2X723

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD19AG22512015544

Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’

Cont trezorerial AGRNMD2X723

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD19AG22512015544

Banca BC’MOLDOVA-AGROINDBANK’S.A. fil.’Chisinau-Centru’

Cont trezorerial AGRNMD2X723

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 15:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 15:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24006485 

Licitaţie publică Nr. 17/04926
Autoritatea contractantă SERVICIUL FISCAL DE STAT

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Constantin Tănase, nr. 9

Telefon/fax 022-82-32-92

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MELENCIUC ION

Obiectul achiziţiei Achiziționarea serviciilor pază pentru anul 2018

Cod CPV 79713000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. 
Constantin Tănase, nr. 9

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24063373 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24006485
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24063373
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Licitaţie publică Nr. 17/04939

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI CRICOVA

Adresa str.Chisinaului,90

Telefon/fax 022430290

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GUŢAN VALENTIN

Obiectul achiziţiei
Reparația străzilor din or. Cricova, mun. Chișinău (str-le 
Moldovița, Cuza Vodă, Drumul Viilor, Renașterii, Buna Vestire, 
Păcii)

Cod CPV 45233142-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primăria or. Cricova, str. Chișinăului,90

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică str.Chisinaului,90
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial TREZMD2X

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24128845 

Licitaţie publică Nr. 17/04943

Autoritatea contractantă Biroul vamal Centru

Adresa Chisinău Dacia 49/6

Telefon/fax 022 507598

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ROTARI SERGHEI

Obiectul achiziţiei Achiziționarea rechizitelor de birou pentru anul 2018

Cod CPV 30000000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Biroul vamal Centru mun.Chișinău, bd.Dacia 49/6

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Chisinău Dacia 49/6
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 22632692592

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 222500A15179AC

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 22632692592

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 222500A15179AC

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 22632692592

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24128845
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Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 222500A15179AC

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24141103 

Licitaţie publică Nr. 17/04945

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Raional Criuleni

Adresa or.Criuleni, str.Ştefan cel Mare, 1

Telefon/fax 024820343

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RAPEŞCO IRINA

Obiectul achiziţiei Achizitionarea produselor alimentare pentru pacienti - 
Semestrul I a. 2018

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Criuleni, str.Ştefan cel Mare, 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 2251440146

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Criuleni

Cont trezorerial MOLDMD2X340

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251440146

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Criuleni

Cont trezorerial MOLDMD2X340

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24142707 

Licitaţie publică Nr. 17/04955

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

Adresa Republica Moldova, CIMIŞLIA, or. Cimişlia, str. Ştefan cel Mare 12

Telefon/fax 067488827

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Cristina Dogoteri

Obiectul achiziţiei Servicii de întreţinere a drumurilor locale din raionul Cimislia 
pentru anul 2018

Cod CPV 45233141-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini bd.Ștefan cel Mare 12, biroul:209 , e-mail: achizitiiraioncimislia@
gmail.com, tel: 067488827

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CIMIŞLIA, or. Cimişlia, bd. Ştefan cel Mare 
12, biroul:105

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226637

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24141103
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24142707
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Cont trezorerial 420515101984806

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226637

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101984806

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:10
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24168870 

Licitaţie publică Nr. 17/04958

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Raional Criuleni

Adresa or.Criuleni, str.Ştefan cel Mare, 1

Telefon/fax 024820343

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie RAPEŞCO IRINA

Obiectul achiziţiei Produse alimentare pentru pacienți bolnavi de tuberculoză 
pentru anul 2018

Cod CPV 15800000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or.Criuleni, str.Ştefan cel Mare, 1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare 2251440146

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Criuleni

Cont trezorerial MOLDMD2X340

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 2251440146

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Criuleni

Cont trezorerial MOLDMD2X340

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 2251440146

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Criuleni

Cont trezorerial MOLDMD2X340

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24171519 

Licitaţie publică Nr. 17/04961

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. 
Melestiu 20

Telefon/fax 022-35-47-90

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie URSU VICTOR

Obiectul achiziţiei Servicii de asigurare a ordinii publice

Cod CPV 75242000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Melestiu, 20, serviciu achizitii publice, et.1, bloc K

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. 
Melestiu 20

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24168870
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24171519
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Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24176037 

Licitaţie publică Nr. 17/04962

Autoritatea contractantă SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Starostenco 30

Telefon/fax 022574254

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Cabac Andrian

Obiectul achiziţiei Servicii de proiectare

Cod CPV 71220000-6

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. N. Starostenco 30

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. N. Starostenco 30
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cont de decontare MD45TRPCAA518410A004

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD45TRPCAA518410A004

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare MD45TRPCAA518410A004

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD45TRPCAA518410A004

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD45TRPCAA518410A004

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial MD45TRPCAA518410A004

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24183292 

Licitaţie publică Nr. 17/04963

Autoritatea contractantă I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63

Telefon/fax 275121

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢIHOŢKI VLADIMIR

Obiectul achiziţiei
Structuri şi materiale de construcţii, produse auxiliare pentru 
construcţii; tehnică sanitară; mărfuri de gospodărie; produse de 
întreţinere.

Cod CPV 44000000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP 
AMT Centru. bir.208

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24176037
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24183292
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Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cod fiscal 1003600153267

Cont de decontare 22517014983292

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Cont trezorerial BECMD2X609

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cod fiscal 1003600153267

Cont de decontare 22517014983292

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Cont trezorerial BECMD2X609

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cod fiscal 1003600153267

Cont de decontare 22517014983292

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Cont trezorerial BECMD2X609

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24183340 

Licitaţie publică Nr. 17/04968

Autoritatea contractantă I.P. AGENŢIA SERVICII PUBLICE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin 42

Telefon/fax 022 50-47-14 50-46-58

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MAGLA MARIANA

Obiectul achiziţiei Echipament de depozitare a datelor pentru nivelul central al ASP

Cod CPV 30234500-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin 42

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 25.01.2018 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 25.01.2018 14:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24188875 

Licitaţie publică Nr. 17/04974

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. 
Melestiu 20

Telefon/fax 022-35-47-90

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie URSU VICTOR

Obiectul achiziţiei Servicii de reparaţie şi de întreţinere a echipamentului medical

Cod CPV 50421000-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24183340
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24188875
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Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. 
Melestiu 20

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24190596 

Licitaţie publică Nr. 17/04978

Autoritatea contractantă I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63

Telefon/fax 275121

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢIHOŢKI VLADIMIR

Obiectul achiziţiei Benzină

Cod CPV 09132000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP AMT Centru, bir.208

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. 31 August 1989 63, IMSP 
AMT Centru, bir.208

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Rechizitele contului de achitare pentru documente:

Cod fiscal 1003600153267

Cont de decontare 22517014983292

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Cont trezorerial BECMD2X609

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cod fiscal 1003600153267

Cont de decontare 22517014983292

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Cont trezorerial BECMD2X609

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cod fiscal 1003600153267

Cont de decontare 22517014983292

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.17 Chisinau

Cont trezorerial BECMD2X609

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24199998 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24190596
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24199998
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Licitaţie publică Nr. 17/04981

Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI DURLEŞTI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Alexandru 
cel Bun 5

Telefon/fax 022584478

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CONSTANTINOVA-OGÎLCA DOINA

Obiectul achiziţiei achizitionare produse alimentare pentru semestrul I al anului 2018 
(fructe legume si oua pentru primele trei luni ale anului 2018)

Cod CPV 03000000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Alexandru 
cel Bun 5

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24204862 

Licitaţie publică Nr. 17/04987

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL FĂLEŞTI

Adresa Republica Moldova, FĂLEŞTI, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50

Telefon/fax 025923941

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POVIVAILOV ION

Obiectul achiziţiei Lucrări de întreţinere a drumurilor publice locale pentru anul 
2018

Cod CPV 45233141-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Consiliul raional Făleşti, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50, bir. 213.

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, FĂLEŞTI, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat
Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de 
achitare constituie 0.00

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24223934 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/04410 din 16.01.2018 cu privire la achiziţia de Servicii de reparație, deservire tehnică, materiale consumabil 
și piese de schimb pentru automobile, cod CPV - 50112000-3, conform necesităţilor autorităţii contractante SECRETARIATUL 
PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA, sunt operate următoarele modificări:

Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 
Termenii şi condiţiile de livrare

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23105400 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24204862
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24223934
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23105400
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/04454 din 18.01.2018 cu privire la achiziţia de Produse petroliere, cod CPV - 09000000-3, conform 
necesităţilor autorităţii contractante DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU, 
sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 18.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 18.01.2018 10:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23182871 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/04751 din 12.02.2018 cu privire la achiziţia de Servicii de pază fizică a edificiilor a I.P. ”Agenția Serviciilor 
Publice”, cod CPV - 79713000-5, conform necesităţilor autorităţii contractante I.P. AGENŢIA SERVICII PUBLICE, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23653486 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/04827 din 15.01.2018 cu privire la achiziţia de Servicii de proiectare pentru actualizarea studiului de 
fezabilitate și compartimentelor proiectului-Specificații tehnice,Devize (Bill of Quantities) pentru reabilitarea drumului în M5 fr. cu 
Ucraina–Criva–Bălţi–Chişinău–Tiraspol–Ucraina,km 0,00– 133, cod CPV - 71322500-6, conform necesităţilor autorităţii contractante 
ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S., sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 10.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.01.2018 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2018 10:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23835174 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23182871
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23653486
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23835174
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În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/04828 din 15.01.2018 cu privire la achiziţia de Servicii de proiectare pentru actualizarea studiului de 
fezabilitate și compartimentelor proiectului specificații tehnice,devize (Bill of Quantities) pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera 
cu România-Leuşeni-Chişinău-Dubăsari-Ucraina km 96-105, cod CPV - 71322500-6, conform necesităţilor autorităţii contractante 
ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR Î.S., sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 10.01.2018 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.01.2018 11:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2018 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2018 11:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23835247 

În atenţia operatorilor economici!

La Licitaţie publică nr. 17/04829 din 15.01.2018 cu privire la achiziţia de Servicii de proiectare pentru actualizarea studiului de 
fezabilitate și compartimentelor proiectului specificații tehnice, devize (Bill of Quantities) pentru reabilitarea drumului R13 Bălţi – 
Florești – R14, km 0,00 – km 39,83 , cod CPV - 71322500-6, conform necesităţilor autorităţii contractante ADMINISTRAŢIA DE STAT A 
DRUMURILOR Î.S., sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 10.01.2018 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.01.2018 14:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2018 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2018 14:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23835432 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23835247
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23835432
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Tip proceduri: Cerere a ofertelor de preţuri

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04445

Autoritatea contractantă INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Telefon/fax 022868262 022868066

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie GANDRABUR VIOREL

Obiectul achiziţiei Servicii de elaborarea a documentaţiei de proiect pentru 
reconstrucția sediului din mun. Chișinău, str. A Mateevici 10.

Cod CPV 71241000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Tiraspol 11/1
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 16.01.2018 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.01.2018 14:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23158504 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04787

Autoritatea contractantă SECRETARIATUL PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
105, bir.111

Telefon/fax 820-205 820-201 820-196 820221

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BEGLIŢĂ VALENTIN

Obiectul achiziţiei Detergenți, produse igienice și de curățat

Cod CPV 39800000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 105, bir.111

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 
105, bir.111

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini Română

Termenul de depunere a ofertelor 10.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.01.2018 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23729071 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04863

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL FĂLEŞTI

Adresa Republica Moldova, FĂLEŞTI, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50

Telefon/fax 025923941

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie POVIVAILOV ION

Obiectul achiziţiei Produse petroliere

Cod CPV 09132000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, FĂLEŞTI, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50, 
bir. 213

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, FĂLEŞTI, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23158504
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23729071
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Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 16.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.01.2018 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23912414 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04880

Autoritatea contractantă IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI

Adresa or. Orhei, str. C.Negruzzi 85

Telefon/fax 078830509

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie FRONEA ANGELA

Obiectul achiziţiei Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor 
spitaliceşti, pentru anul 2018

Cod CPV 90524400-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini mun. Orhei, str. C.Negruzzi 85, bir.11

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică mun. Orhei, str. C.Negruzzi 85, Sala de şedinţe
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare MD39ML00000000225173

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Orhei

Termenul de depunere a ofertelor 16.01.2018 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.01.2018 11:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23958627 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04891

Autoritatea contractantă IMSP SR Telenesti

Adresa or. Telenesti str. C. Porumbescu 8

Telefon/fax 079113054

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie CELPAN ELENA

Obiectul achiziţiei Consumabile medicale si reagenti pentru necesitatile IMSP SR 
Telenesti pentru anul 2018.

Cod CPV 33141000-0

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or.Telenesti str. C.Porumbescu 8

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică or. Telenesti str. C. Porumbescu 8
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca BC’Moldindconbank’S.A.

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca BC’Moldindconbank’S.A.

Termenul de depunere a ofertelor 12.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 12.01.2018 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23981519 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23912414
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23958627
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23981519
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04911

Autoritatea contractantă I.P. AGENŢIA SERVICII PUBLICE

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. A. 
Puşkin 42

Telefon/fax 022 50-47-14 50-46-58

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie MAGLA MARIANA

Obiectul achiziţiei Achiziţionarea serviciilor de asigurare de răspundere civilă auto.

Cod CPV 66510000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU RÎŞCANI, mun. Chişinău, str. A. Puşkin 42

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.12 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.12 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 17.01.2018 14:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 17.01.2018 14:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24021395 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04914

Autoritatea contractantă I.M.S.P. DISPENSARUL MUNICIPAL DERMATO-VENEROLOGIC

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Columna 47

Telefon/fax 022 27-36-46

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BULGAC PETRU

Obiectul achiziţiei Formulare medicale

Cod CPV 22800000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini m.Chișinău, str.Columna,47 IMSP DMDV, contabilitatea

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chişinău, str. 
Columna 47

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 225137161572

Banca BC’EuroCreditBank’S.A.

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 225137161572

Banca BC’EuroCreditBank’S.A.

Termenul de depunere a ofertelor 10.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.01.2018 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24031635 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04925

Autoritatea contractantă SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII 
MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
nr. 166. www.sis.md

Telefon/fax 022239391

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SIS SIS

Obiectul achiziţiei Piese de schimb pentru automobile

Cod CPV 34900000-6

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24021395
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24031635
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Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi 
Sfînt bd. 166, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii 
Moldova

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 
bd. 166

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 461300000028501

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 3359502

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 461300000028501

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 3359502

Termenul de depunere a ofertelor 10.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.01.2018 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24061088 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04928
Autoritatea contractantă PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞOLDĂNEŞTI

Adresa Republica Moldova, ŞOLDĂNEŞTI, or. Şoldăneşti, str. Victoriei 26

Telefon/fax 027222319

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie SLOBODENIUC ANASTASIA

Obiectul achiziţiei Procurarea produselor alimentare

Cod CPV 15000000-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Primaria or. Soldeanesti

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, ŞOLDĂNEŞTI, or. Şoldăneşti, str.Pacii 8/a
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 30000001094800

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 30000001094800

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 30000001094800

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 30000001094800

Termenul de depunere a ofertelor 10.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.01.2018 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24078650 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04937
Autoritatea contractantă DETS RÎŞCANI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A

Telefon/fax 0 22 44-53-87 0 22 32-55-00

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie NEGRU LUDMILA

Obiectul achiziţiei Lucrări de reparatie a sistemului de incalzire, apeduct si 
canalizare (Lucrări de avariere)

Cod CPV 50000000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A,bir. 9. E-mail: 
dets_riscani@mail.ru

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria municipiului Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfînt 83
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24061088
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24078650
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Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000005025

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000005025

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24127739 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04944

Autoritatea contractantă CONSILIUL RAIONAL CĂUŞENI

Adresa Republica Moldova, or. CĂUŞENI, bd. M. Eminescu, 31.

Telefon/fax 024323088 024323460

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie APETRII OLGA

Obiectul achiziţiei Produse petroliere

Cod CPV 09132000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, or. CĂUŞENI, bd. M. Eminescu, 31.
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226608

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220119032147218

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226608

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220119032147218

Termenul de depunere a ofertelor 10.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.01.2018 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24141233 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04946

Autoritatea contractantă DETS RÎŞCANI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A

Telefon/fax 0 22 44-53-87 0 22 32-55-00

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie NEGRU LUDMILA

Obiectul achiziţiei Lucrări de schimbare a contoarelor termice “Multical”, pentru 
anul 2018 în instituţiile subordonate DETS s.Rîşcani

Cod CPV 38551000-2

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A,bir. 9. E-mail: 
dets_riscani@mail.ru

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Moldova, mun. Chişinău, str. Stefan cel Mare si Sfint 83, Primăria 
municipiului Chişinău

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:30
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24143792 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24127739
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24141233
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24143792
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04947

Autoritatea contractantă Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica

Adresa Bd. Traian 21/2

Telefon/fax 022 77 67 11

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie Calaida Maria

Obiectul achiziţiei
Lucrări de reparație a rețelelor inginerești în urma situațiilor de 
avarie în cadrul instituțiilor de învățământ subordonate DETS 
Botanica

Cod CPV 45200000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Direcția Educație,Tineret și Sport sectorul Botanica Bd. Traian 
21/2 bir. 23

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare 83 deschiderea 
ofertelor 10:00

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101030901

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 420515101030901

Termenul de depunere a ofertelor 16.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.01.2018 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24146581 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04949

Autoritatea contractantă DETS RÎŞCANI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A

Telefon/fax 0 22 44-53-87 0 22 32-55-00

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie NEGRU LUDMILA

Obiectul achiziţiei Măsurări laboratorice la instalațiile electrice DETS sect. Rîşcani 
Faza-0 și lichidarea neajunsurilor depistate în urma măsurărilor

Cod CPV 45310000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A,bir. 9. E-mail: 
dets_riscani@mail.ru

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria mun. Chișinău, str. Ștefan Cel Mare și Sfînt nr. 83
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000005025

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000005025

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 11:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24151015 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24146581
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24151015
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04951

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. Melestiu 20

Telefon/fax 022-35-47-90

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie URSU VICTOR

Obiectul achiziţiei achizitionare „Colposcop cu sistem video încorporat ” 
performanta inalta conform necesitatilor

Cod CPV 33100000-1

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini str.Melestiu, 20, contabilitate

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. 
Melestiu 20 et.5, Sala festiva

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 15.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 15.01.2018 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24159762 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04954

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1

Adresa Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. Melestiu 20

Telefon/fax 022-35-47-90

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie URSU VICTOR

Obiectul achiziţiei Servicii de tipărire a formularelor statistice

Cod CPV 79810000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini IMSP SCM nr. 1, str. Melestiu, 20

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, CHIŞINĂU BOTANICA, mun. Chişinău, str. 
Melestiu 20

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 Chisinau

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca B.C.’VICTORIABANK’S.A. fil.nr.11 Chisinau

Termenul de depunere a ofertelor 16.01.2018 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.01.2018 11:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24166674 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04960

Autoritatea contractantă CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28

Telefon/fax 022253743

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie BĂTRÎNU OXANA

Obiectul achiziţiei Servicii de pază

Cod CPV 79713000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini Română

Termenul de depunere a ofertelor 16.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.01.2018 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24172450 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24159762
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24166674
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24172450
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Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04967

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL BĂLŢI

Adresa Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101

Telefon/fax 0231-5-87-08

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie ŢAULEAN IGOR

Obiectul achiziţiei Servicii de întreținere a ascensoarelor pentru a. 2018

Cod CPV 50750000-7

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini m. Bălți, str. Decebal 101, bloc central, et.1, serviciul achiziții 
publice

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, BĂLŢI, mun. Bălţi, str. Decebal 101
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Banca BC’Moldindconbank’S.A. fil.Balti

Termenul de depunere a ofertelor 16.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.01.2018 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24187172 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04971

Autoritatea contractantă CANCELARIA DE STAT

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Piata Marii Adunări 
Naţionale , 1

Telefon/fax 022 250231

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie TABUNŞCIC TATIANA

Obiectul achiziţiei Servicii Internet pentru oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat 
pentru anul 2018

Cod CPV 72400000-4

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Piata Marii Adunări 
Naţionale , 1, et. IV, bir. 623

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Piata Marii Adunări 
Naţionale , 1

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Termenul de depunere a ofertelor 16.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 16.01.2018 10:00
Date suplimentare privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24190128 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04975

Autoritatea contractantă I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL IALOVENI

Adresa Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 
7

Telefon/fax (0268)21186

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie COTOVAN MIHAIL

Obiectul achiziţiei Servicii de spălătorie a lengeriei şi echipamentului medical 
pentru anul 2018 (Repetat)

Cod CPV 98310000-9

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini or. Ialoveni , str. Alexandru cel Bun 7

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Republica Moldova, IALOVENI, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 
7

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24187172
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24190128
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Cont de decontare 262500000508801

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 262500000508801

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Termenul de depunere a ofertelor 10.01.2018 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 10.01.2018 11:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24192401 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04977

Autoritatea contractantă DETS RÎŞCANI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A

Telefon/fax 0 22 44-53-87 0 22 32-55-00

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie NEGRU LUDMILA

Obiectul achiziţiei Servicii de reparaţie a utilajului tehnologic şi frigorific în 
instituţiile subordonate DETS s.Rîşcani pe parcursul anului 2018

Cod CPV 50532000-3

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A,bir. 9. E-mail: 
dets_riscani@mail.ru

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria municipiului Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfînt 83
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000005025

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000005025

Termenul de depunere a ofertelor 23.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 23.01.2018 10:00
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24199880 

Cerere a ofertelor de preţuri Nr. 17/04983

Autoritatea contractantă DETS RÎŞCANI

Adresa Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A

Telefon/fax 0 22 44-53-87 0 22 32-55-00

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie NEGRU LUDMILA

Obiectul achiziţiei Servicii de reparaţie a sistemului electric în instituţiile 
subordonate DETS s.Rîşcani pe parcursul anului 2018

Cod CPV 50000000-5

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini Republica Moldova, mun. Chişinău, str.Kiev 5 A,bir. 9. E-mail: 
dets_riscani@mail.ru

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică Primăria municipiului Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfînt 83
Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de 
sarcini De stat

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24192401
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24199880
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Cont trezorerial 220100000005025

Rechizitele contului de garantare a contractului:

Cont de decontare 226614

Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat

Cont trezorerial 220100000005025

Termenul de depunere a ofertelor 24.01.2018 10:30

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 24.01.2018 10:30
 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24209255 

Tip anunţuri: Anunţ de modificare a datelor privind procedura

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/04673 din 02.01.2018 cu privire la achiziţia de Lucrări de reparaţie a sistemelor de ventilare, 
cod CPV - 45331210-1, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. Asociația Medicală Teritorială Centru, sunt operate 
următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Perioada bugetară
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23519311 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/04737 din 09.01.2018 cu privire la achiziţia de Piese de schimb, consumabile, materiale necesare 
pentru întreţinerea instalaţiei producătoare de oxigen medical si a statiei de producere a aerului comprimat medical, cod CPV - 33140000-
3, conform necesităţilor autorităţii contractante I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR.1, sunt operate următoarele modificări:

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Lista bunurilor/serviciilor/lucrărilor

Lista documentelor şi cerinţelor de calificare
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23620928 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/04873 din 11.01.2018 cu privire la achiziţia de Servicii de spălare centralizată a lenjeriei de 
corp şi de pat, potrivit necesităţilor anului 2018, cod CPV - 98310000-9, conform necesităţilor autorităţii contractante Departamentul 
Trupelor de Carabinieri, sunt operate următoarele modificări:

Cod CPV 15800000-6

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=24209255
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23519311
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23620928
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Cod CPV 98310000-9

 
Alte date publicate anterior în invitația privind procedura de achiziție: 

Tipul obiectului de achiziţie
 

Datele actualizate privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23929578 

În atenţia operatorilor economici!

La Cerere a ofertelor de preţuri nr. 17/04877 din 09.01.2018 cu privire la achiziţia de servici poștale speciale (prin curier special) pentru 
subdiviziunile structurale ale Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2018, cod CPV - 64110000-0, conform necesităţilor autorităţii 
contractante SERVICIUL FISCAL DE STAT, sunt operate următoarele modificări:

Termenul de depunere a ofertelor 09.01.2018 10:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.01.2018 10:00

SE ÎNLOCUEŞTE CU:

Termenul de depunere a ofertelor 09.01.2018 12:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică 09.01.2018 12:00

 
Datele actualizate privind procedura de achiziție: 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23950092 

http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23929578
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=23950092
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Licitația publică 1/18

1. Denumirea autorităţii contractante: IPLT”A.Pușkin”

2. IDNO: 1013620000744

3. Tip procedură achiziție: Licitație Publică

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate)

5. Obiectul achiziției: Servicii de alimentare

6. Cod CPV: 55524000-9

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării Servicii de alimentare

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  IP LT ”A. Pușkin”

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: buget de stat

9. Modalităţi de plată: prin transfer

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de 
achiziție LP privind  prestarea serviciilor:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

solicitate

Unitatea de 
măsură

Nr. de copii

Perioada de studii în 
anul 2018
9.01.2018-
31.05.2018
(semestru II);
1.09.2018-
22.12.2018 
(semestru I)

(zile)

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1. 55524000-9 Servicii de alimentare 194 169

Dejunul trebuie să conțină felul 2 
tartină cu unt, cașcaval, chiflă, pîine 
și  ceai, lapte cu cacao, pîrjoală din 

carne de pasăre, pește  înăbușit, 
macaroane cu cașcaval, terci  

din griș, orez, grîu, lapte și unt, 
cartofi tocați, fructe proaspete în 

asortiment, legume în asortiment, 
sucuri natural în asortiment.

Notă: Costul  dejunului per elevl  cl. I-IV este de 8,80lei
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10. Tipul contractului   Prestare de  servicii

 Termenul și condițiile de prestare/executare solicitat (durata contractului): 9.01.2018-31.05.2018(semestru 
II);1.09.2018-22.12.2018 (semestru I)

Termenul de valabilitate a contractului : pînă la 31.12.2018

1.  Locul  prestării serviciilor: IP LT ”A.Pușkin” 

2. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe lista întreagă

3. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț pe lista întreagă

4. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului : Prestatorul de servicii  trebuie să:

 Dispună de meniul model pentru 10 zile acceptate de către CMP (alimentarea copiilor cl.I-IV) 

 Respectă toate cerințele sanitaro- igienice la pregătirea, păstrarea, realizarea produselor.

 Duce responsabilitatea privitor la îndeplinirea obligațiunilor funcționale ale angajaților alimentare și 
respectarea de către ei a regulilor de protecție a mincii

 Autoritatea contractantă va pune la dispoziția furnizorului gratuit încăperile  necesare pentru activitate, 
înzestrate cu utilaj tehnologic, frigorifer, vor asigura cantina cu apă caldă și rece cu sistem de vintilare și 
canalizare, energie electrică ca deservire pentru prepararea hranii.

 Asigură cantinele cu cantitățile necesare de  detergenți, dezinfectanți și inventar sanitar.

 Să dispună de o rezervă nu mai mică de ( 960 pahare,960 farfurii felul II, 960 furculițe, 960 linguri)

5. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1. Certificat/Decizie de înregistrare a 
întreprinderii

-copie emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaționale), 
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei 
participantului

Obligatoriu

2. Certificat de atribuire a contului bancar -copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3. Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

-copie eliberat de Inspectoratul 
Fiscal(valabilitatea certificatului-conform 
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii 
Moldova)

Obligatoriu

4. Ultimul raport financiar -copie confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

5.
Certificat de conformitate  a produselor

-eliberat de Organismul de certificare acreditat 
în sistemul Naţional de Acreditare - confirmată 
prin ștampila și semnătura participantului 

Obligatoriu

6. Oferta de preț Original, formular(F.3.1)din Documentele 
atribuire Obligatoriu

7. Garanţia pentru ofertă Original formularul( F.3.2) din Documentația de 
atribuire

Obligatoriu

8. Autorizația sanitar-veterinară pe unitate 
de transport

-copie confirmată prin semnătura şi ştampilată 
de participant Obligatoriu

9.
Autorizaţia sanitară veterinară de 
funcţionare a agentului economic 
participant

-copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

10. Lista fondatorilor operatorilor economici 
– nume, prenume, cod personal

Obligatoriu

11.
Declaraţia privind conduita etică și 
neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere

Conform F.3.4 din 

Documentația de atribuire
Obligatoriu

12 Informatii generale despre ofertant
Original.Confirmat prin aplicarea semnaturii 
si stampilei participantului F.3.3 Documente 
Standard Secțiunea 3

Obligatoriu
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6. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și 
familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: IP LT ”A.Pușkin”

b) Adresa: or. Soroca, str. Independenței,79

c) Tel: 0-230-8-15-01

d) Numele și funcţia persoanei responsabile: Șilova Silvia 

e) Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a 
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

 Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: ____________________________ 

 În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

7. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și 
dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie 
sau licitaţia deschisă:

- pînă la: [ora exactă] 11:00

- pe: [data]23.01.2018 (20 zile)

b) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IPLT”A.Pușkin”, or. Soroca, str. Independenței,79

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

8. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.

9. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

10. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat

11. Garanția pentru ofertă:

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 

- Garanție bancară  conform (Formular 3.2 Documente Standard Secția 3)

12. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul 
contractului adjudecat]: 3%.

13. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li 
s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a) Nu se cere.

14. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de 
soluționare a contestațiilor.

15. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

16. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 240417,00 lei
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Licitația publică 2/18

1. Denumirea autorităţii contractante:Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă mun.Bălţi

2. IDNO: 1006601002112

3. Tip procedură achiziţie: Licitaţie Deschisă 

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate)  

5. Obiectul achiziţiei: Servicii de formare profesională a șomerilor pentru  anul 2018______

6. Cod CPV: 80530000-8

7. Data publicării anunţului de intenţie:     __________________________________________

Acest    anunţ   de   participare   este   întocmit   în   scopul   achiziţionării

serviciilor de formare

[obiectul achiziţiei]

profesională  a șomerilor pentru anul 2018  

conform   necesităţilor Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă        mun.Bălţi_______

                       [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:   _ Ministerul Finanţelor_(bugetul de stat)____  

9. Modalităţi de plată:   lunar  în baza facturii fiscale__________________________

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura 
de achiziţie    Licitaţie Deschisă   privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor servicii:

 Ordinul 163 din 12.10.2017

 Lista meseriilor/profesiilor pentru pregătirea șomerilor în învăţămîntul profesional tehnic secundar

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea serviciilor 

solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

I Servicii de formare 
profesională

1. 80530000-8 Vînzător bucată 1.00 Codul profesiei-416003, durata 
studiilor-432 ore/3 luni

2. 80530000-8 Casier în sala de comerţ bucată 1.00 Codul profesiei-416001, durata 
studiilor-432 ore/3 luni

3. 80530000-8
Lăcătuş-electrician la 

repararea utilajelor electrice bucată 1.00 Codul profesiei-713009, durata 
studiilor-720 ore/5 luni

4. 80530000-8 Lăcătuș - electromontator bucată 1.00 Codul profesiei-713011, durata 
studiilor-720 ore/5 luni

5. 80530000-8 Lăcătuș la exploatarea și 
repararea utilajelor cu gaze bucată 1.00 Codul profesiei- 713012,durata 

studiilor-432 ore/3 luni

6. 80530000-8
Lăcătuş la exploatarea 

şi întreţinerea sistemelor de 
ventilaţie şi condiţionare a aerului

bucată 1.00 Codul profesiei- 713013,durata 
studiilor-432 ore/3 luni

7. 80530000-8
Operator în sala de 

cazane bucată 1.00 Codul profesiei- 713017,durata 
studiilor-576 ore/4 luni

8. 80530000-8 Electrogazosudor bucată 1.00 Codul profesiei-715004, durata 
studiilor-720 ore/5 luni
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9. 80530000-8 Electrogazosudor- montator bucată 1.00 Codul profesiei- 715005, durata 
studiilor-864 ore/6 luni

10. 80530000-8
Electrician-electronist 

auto bucată 1.00 Codul profesiei-716001, durata 
studiilor-720 ore/5 luni

11. 80530000-8 Mecanic auto bucată 1.00 Codul profesiei-716006, durata 
studiilor-864 ore/6 luni

12. 80530000-8 Vopsitor auto bucată 1.00 Codul profesiei- 716008,durata 
studiilor-288 ore/2 luni

13. 80530000-8
Brutar

bucată 1.00 Codul profesiei-721004 ,durata 
studiilor-432 ore / 3 luni

14. 80530000-8 Cofetar bucată 1.00 Codul profesiei-721008, durata 
studiilor-432 ore / 3 luni

15. 80530000-8 Ciontolitor tranșator carne bucată 1.00 Codul profesiei-721007, durata 
studiilor-432 ore / 3 luni

16. 80530000-8 Vulcanizator bucată 1.00 Codul profesiei-722018, durata 
studiilor-288 ore / 2 luni

17. 80530000-8 Cizmar- reparator încălţăminte bucată 1.00 Codul profesiei-723006, durata 
studiilor-432 ore / 3 luni

17.1 80530000-8 Cizmar-confectioner 
incaltaminte la comanda

   bucată 1.00 Codul profesiei-723006, durata 
studiilor-720 ore / 5 luni

18. 80530000-8 Croitor  confecţioner 
îmbrăcăminte după comandă bucată 1.00 Codul profesiei-723010, durata 

studiilor-864 ore / 6 luni
19. 80530000-8 Cusător (industria uşoară) bucată 1.00 Codul profesiei-723011, durata 

studiilor-432 ore / 3 luni
20. 80530000-8

Cusătoreasă (industria 
confecţiilor) bucată 1.00 Codul profesiei-723012, durata 

studiilor-432 ore / 3 luni
21. 80530000-8

Ţesător covoare
bucată 1.00 Codul profesiei-723018, durata 

studiilor-720 ore / 5 luni
22. 80530000-8 Asamblor-montator profile 

aluminiu și geam termopan bucată 1.00 Codul profesiei-732002, durata 
studiilor-432 ore / 3 luni

23. 80530000-8 Asfaltobetonist bucată 1.00 Codul profesiei-732003, durata 
studiilor-432 ore / 3 luni

24. 80530000-8 Dulgher bucată 1.00 Codul profesiei-732007, durata 
studiilor-432 ore / 3 luni

25. 80530000-8 Fierar betonist bucată 1.00 Codul profesiei-732011, durata 
studiilor-432 ore / 3 luni

26. 80530000-8 Lăcătuș-instalator tehnică 
sanitară bucată 1.00 Codul profesiei-732021, durata 

studiilor-864 ore / 6 luni
27. 80530000-8 Pietrar-zidar bucată 1.00 Codul profesiei-732030, durata 

studiilor-432 ore / 3 luni
28. 80530000-8 Placator cu plăci bucată 1.00 Codul profesiei-732031, durata 

studiilor-432 ore / 3 luni
29. 80530000-8 Tencuitor bucată 1.00 Codul profesiei-732036, durata 

studiilor-432 ore / 3 luni
30. 80530000-8 Tîmplar bucată 1.00 Codul profesiei-732037, durata 

studiilor-432 ore / 3 luni
31. 80530000-8 Zugrav bucată 1.00 Codul profesiei-732039, durata 

studiilor-432 ore / 3 luni
32. 80530000-8 Îngrijitor bătrîni la domiciliu bucată 1.00 Codul profesiei-921001, durata 

studiilor-144 ore / 1lună
33. 80530000-8 Îngrijitor bolnavi la domiciliu bucată 1.00 Codul profesiei-921002, durata 

studiilor-288 ore / 2 luni
34. 80530000-8

Dădacă
bucată 1.00 Codul profesiei-922001, durata 

studiilor-288 ore / 2 luni
35. 80530000-8 Îngrijitor de copii bucată 1.00 Codul profesiei-922002, durata 

studiilor-432 ore / 3 luni
36. 80530000-8 Coafor bucată 1.00 Codul profesiei-1012001, durata 

studiilor-720 ore / 5 luni
37. 80530000-8 Coafor (perfecţionare) bucată 1.00 Codul profesiei-1012001, durata 

studiilor-144ore / 1 lună
38. 80530000-8 Cosmetician bucată 1.00 Codul profesiei-1012002, durata 

studiilor-576 ore / 4 luni
39. 80530000-8 Frizer bucată 1.00 Codul profesiei-1012003, durata 

studiilor-864 ore / 6 luni
40. 80530000-8 Frizer (perfecţionare) bucată 1.00 Codul profesiei-1012003, durata 

studiilor-144 ore / 1 lună
41. 80530000-8 Manichiuristă bucată 1.00 Codul profesiei-1012004, durata 

studiilor-288 ore / 2 luni
42. 80530000-8 Pedichiuristă bucată 1.00 Codul profesiei-1012005, durata 

studiilor-288 ore / 2 luni
43. 80530000-8 Barman bucată 1.00 Codul profesiei-1013001, durata 

studiilor-288 ore / 2 luni
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44. 80530000-8 Bucătar bucată 1.00 Codul profesiei-1013002, durata 
studiilor-720 ore / 5 luni

45. 80530000-8 Bucătar (perfecţionare) bucată 1.00 Codul profesiei-1013002, durata 
studiilor-144 ore / 1 lună

46. 80530000-8 Chelner (ospătar) bucată 1.00 Codul profesiei-1013004, durata 
studiilor-432 ore / 3 luni

47. 80530000-8 Conducător încărcător 
(recalificare) bucată 1.00 Codul profesiei-1041003, durata 

studiilor-432 ore / 3 luni
48. 80530000-8 Contabilitate bucată 1.00 durata studiilor- 864 ore / 6 luni

49. 80530000-8 Contabilitate  (perfecţionare) bucată 1.00 durata studiilor-144 ore / 1 lună

50. 80530000-8 Management (bazele 
antreprenoriatului) bucată 1.00 durata studiilor-288 ore / 2 luni

51. 80530000-8 Management (bazele 
antreprenoriatului) perfecţionare bucată 1.00 durata studiilor-144 ore / 1 lună

52. 80530000-8 Comerţ (agent comercial) bucată 1.00 durata studiilor-288 ore / 2 luni

53. 80530000-8 Calculatoare  (bazele utilizării 
calculatorului) bucată 1.00 durata studiilor-288 ore / 2 luni

54. 80530000-8
Calculatoare  (bazele utilizării 
calculatorului)
recalificare

bucată 1.00 durata studiilor-144 ore / 1 lună

55. 80530000-8 Secretariat și muncă de birou 
(secretar) bucată 1.00 durata studiilor-576 ore / 4 luni

56. 80530000-8 Tehnologii informaţionale
(perfecţionare) bucată 1.00 durata studiilor-144 ore / 1 lună

57. 80530000-8
Tehnologii informaţionale 
(designer pagini web)
perfecţionare

bucată 1.00 durata studiilor-144 ore / 1 lună

58. 80530000-8 Pedagogie preșcolară
(perfecţionare) bucată 1.00 durata studiilor-150 ore / 1 lună

59. 80530000-8 Medicină (asistent medical)
perfecţionare bucată 1.00 durata studiilor-144 ore / 1 lună

60. 80530000-8 Strungar bucată 1.00 Codul profesiei-715019, durata 
studiilor-864 ore /6 luni

61. 80530000-8 Controlor-casier bucată 1.00 Codul profesiei-416002, durata 
studiilor-432 ore /3 luni

62. 80530000-8 Electromecanic bucată 1.00 Codul profesiei-713003, durata 
studiilor-720 ore /5 luni

63. 80530000-8 Confectioner cablaje auto bucată 1.00 Codul profesiei-715003, durata 
studiilor-576 ore /4 luni

64. 80530000-8 Electrogazosudor la sudarea 
manulă bucată 1.00 Codul profesiei-715006, durata 

studiilor-432 ore /3 luni
65. 80530000-8 Lacatuș la repararea mașinilor și 

utilajelor agricole bucată 1.00 Codul profesiei-716005, durata 
studiilor-864 ore /6 luni

66. 80530000-8 Finisor articole din lemn bucată 1.00 Codul profesiei-716005, durata 
studiilor-432 ore /3 luni

67. 80530000-8 Sudor mase plastice bucată 1.00 Codul profesiei-722010, durata 
studiilor-432 ore /3 luni

68. 80530000-8 Maseur  (perfecţionare) bucată 1.00 durata studiilor- 432 ore /3 luni

69. 80530000-8 Tractorist (recalificare) bucată 1.00 Codul profesiei-1041018, durata 
studiilor-432 ore /3 luni

70. 80530000-8 Tractorist-maşinist în productia 
agricolă (recalificare) bucată 1.00 Codul profesiei-1041019, durata 

studiilor-432 ore /3 luni

10. Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos ]-     De prestare servicii___________     

12.Termenul și condiţiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului):  12 luni

13.Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni]  31.12.2018

14. Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor:                    Agenţia 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă   mun.Bălţi
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15.Modalitatea de efectuare a evaluării: ____ Pe poziţii________________________

16.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Oferta cea mai avantajoasă din punct 
de vedere tehnico - economic___

17.Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și 
ponderile lor: 

 Conform tabelei punctelor de calitate -pentru prețul cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor -60 p., 
pentru alt preț: preț minim/(împărțit la) preț ofertă x (înmulțit la) punctajul maxim alocat,
cadre didactice cu studii superioare implicate în procesul de formare profesională a șomerilor: mai mult 
de 50% -5 p.,
cadre didactice cu grad didactic implicate în procesul de formare profesională a șomerilor: mai mult de 
25% -5 p.,
dotarea și renovarea bazei tehnico-materiale: bibliotecă cu materiale de specialitate -5 p.,
echipament pentru protecția muncii cursanților -5 p.,
utilaj modern -7 p.,
asigurarea metodico-didactică a procesului de instruire a cursanților - 5 p.,
experiență în organizarea formării profesionale a adulților: mai mult de 3 ani - 5 p., de la 1 an la 3 ani -3 
p., mai puțin de 1 an -0 p.

18.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:________ Nu se admit _______________

19.Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): Nu se aplică

20.Documentele/cerinţele de calificare/selecţie pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/cerinţei
Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1.
Planuri de învăţămînt şi programe de 
studii pentru instruirea teoretică şi 
practică la fiecare profesie/meserie.

 Copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului. Documentele să fie aprobate 
de Ministerul Educaţiei şi coordonate  de către 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a Familiei

Obligatoriu

2.
Demers

Original.Un demers semnat de directorul 
operatorului economic, adresat şefului AOFM mun.
Bălţi, cu descrierea scopului şi posibilităţilor de 
realizare a lui, precum că și procesul de instruire 
corespunde Regulamentului privind modul de 
organizare a formării profesionale a şomerilor 
aprobate prin HG Republicii Moldova nr.1080 
din 05.09.2003  şi Normele metodologice privind 
organizarea și desfășurarea formării profesionale a 
șomerilor aprobate prin ordinul MMPSF nr.42/1 din 
13.03.2012 și Minist.Educ. nr.135 din 13.03.2012, cu 
modificări și completări.

Obligatoriu

3. Date despre participant. Original,cu semnătura şi ştampila participantului. Obligatoriu

4. Oferta

Original,cu semnătura şi ştampila participantului, 
se prezintă într-un singur exemplar, plicuri sigilate 
separat marcîndu-le : oferta financiară și oferta 
tehnică, sau la dorinţă ambele plicuri vor fi plasate 
într-un singur plic sigilat și ștampilat. 

Obligatoriu

5.
Informaţie privind baza tehnico-
materială şi metodico-didactică a 
instituţiei de învăţămînt.

Original.Informaţie privind baza tehnico-materială 
şi metodico-didactică a instituţiei de învăţămînt, 
informaţii despre deţinerea căminului pentru 
cursanţi.

Obligatoriu

6.

Date despre cadrele didactice, ce vor 
fi implicate în procesul de formare 
profesională a   
şomerilor.

Original.Date despre cadrele didactice, ce vor fi 
implicate în procesul de formare profesională a 
şomerilor, cu specificarea programului de formare 
profesională pe specialităţi.

Obligatoriu
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7. Contracte cu agenţii economici privind 
organizarea practicii de producţie.

Copie confirmată prin semnătura şi stampila 
participantului.

Obligatoriu

8. Certificat de înregistrare a 
întreprinderii.

Copie confirmată prin semnătura şi stampila 
participantului. Obligatoriu

9. Certificat de atribuire a contului bancar. Copie confirmată prin semnătura şi stampila 
participantului. Obligatoriu

10.
Certificat de efectuare regulată a plăţii 
impozitelor (IFS) şi contribuţiilor de 
asigurare (CTAS).

Copie confirmată prin semnătura şi stampila 
participantului. Obligatoriu

11. Ultimul  raport financiar. Copie confirmată prin semnătura şi stampila 
participantului.

Obligatoriu

12.
Devize de cheltuieli pentru fiecare 
profesie/meserie aparte, aprobat prin 
H.G 10/80

Original,cu semnătura şi ştampila participantului 
, se îndeplineşte cnform anexei nr.2 la Normele 
metodologice privind organizarea şi desfăşurarea 
formarii profesionale a şomerilor.

Obligatoriu

13.
Declaraţii privind conduita etică și 
neimplicarea în practici frauduloase și 
de corupere.

Original,cu semnătura şi ştampila participantului. Obligatoriu

21.Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și 
familiariza cu cerinţele documentaţiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă  mun.Bălţi 

b) Adresa: str.Pușkin 16,etajul 1, bir.4

c) Tel: (0231) 2-73-34

d) Fax: (0231) 2-05-22

e) E-mail: mariana.grigorenco@anofm.md 

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: Mariana Grigorenco -specialist  superior SOFM  

 Setul de documente poate fi obţinut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a 
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

 Adiţional setul de documente poate fi obţinut on-line la adresa: tender.gov.md- Agenţia Achiziţii Publice- 
documente –modele de documente.

 În cazul obţinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr.131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice.

22.Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr 
și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile,se vor depune în plicuri sigilate separat marcîndu-le : 
oferta financiară și oferta tehnică.

 Cele doua plicuri cu oferta financiară și tehnică  la dorinţă vor fi plasate într-un singur plic sigilat și ștampilat. 
Oferta se prezintă într-un singur exemplar.Astfel urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie 
sau licitaţia deschisă:

- pînă la: [ora exactă]    ora  10-00

- pe: [data] 23.01.2018     20 zile

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al   procedurii negociate: 
____________________________________________________________________________________________ 

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de 
depunere a ofertelor]

 Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă  mun.Bălţi , str. Pușkin 16, etajul 1, bir.4
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 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

23.Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.

24.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25.Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

26.Garanţia pentru ofertă: Nu se cere

 Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de 0.00%. în formă de: 

- Garanţie bancară sau

- Transfer bancar.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanţia pentru ofertă la procedura 
de achiziţie nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

27.Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul 
contractului adjudecat]: 0.00%.

28.Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li 
s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

29.Denumirea și adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor: Agenţia Naţională de 
soluţionare a contestaţiilor.

30.Contractul nu intră sub incidenţa Acordului OMC.

31.Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 940.400 lei
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Licitația publică 3/18

1. Denumirea autorităţii contractante: Î.M. „Orhei Transport”

2. IDNO: 1013606001556

3. Tip procedură achiziție: Licitație deschisă

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse și al procedurii negociate) nu se aplică.

5. Obiectul achiziției: Achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2018.

6. Cod CPV: 09000000-3

7. Data publicării anunțului de intenție: 28.12.2017.

 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor petroliere pentru anul 2018 conform 
necesităţilor Î.M. „Orhei Transport” (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Venituri proprii provenite din activitatea  Î.M. „Orhei Transport”.

9.  Modalităţi de plată: Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua, în termen de 5 zile din data indicată 
în factură, în lei moldovenești. 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de 
achiziție Licitație deschisă privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1. 09134200-9 Motorină Euro - 5 Litri

310000 În 
perioada 
01.01.2018 
– 
31.12.2018. 

Carduri

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului Vînzare-cumpărare

12. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): 12 luni

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 12 luni.

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: Municipiul Orhei.

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preț.

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico – economic, precum și 
ponderile lor:

a) ____________________________________________________________________________________________

b) ____________________________________________________________________________________________

c) ____________________________________________________________________________________________
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18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit.

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): 

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1. Formularul ofertei Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii 
si stampilei participantului. Formularul 3.1. Da

2. Garanţia pentru ofertă – formularul 
garanţiei bancare

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii 
si stampilei. Formularul 3.2. Da

3. Formularul informativ despre ofertant Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii 
si stampilei participantului. Formularul 3.3. Da

4. 
Declaraţia privind conduita etică a și 
neimplicarea în practice frauduloase și de 
corupere 

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii 
si stampilei participantului. Formularul 3.4. Da

5. Declaraţia privind situaţia personală a 
operatorului economic 

Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii 
si stampilei participantului. Formularul 3.5. Da

6. Certificat de înregistrare

Copie emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaționale), 
confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului

Da

7. Certificat de atribuire a contului bancar Copie eliberat de banca deținătoare de cont Da

8. Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor

Copie eliberat de Inspectoratul Fiscal ( 
valabilitatea certificatului –conform cerințelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Da

9. Ultimul raport financiar Copie confirmată prin semnătură și ștampila 
participantului Da

10. Certificat de conformitate

Eliberat de Organismul de certificare 
acreditat în sistemul Național de Acreditare 
– confirmată prin ștampila și semnătura 
participantului

Da

11. Contract cu producătorul

În cazul în care certificatul de conformitate 
este eliberat altui operator economic de 
cît cel participant, obligatoriu se prezintă 
contractul cu acest operator (datele cu 
caracter personal pot fi radiate)

Da

12. Lista fondatorilor operatorilor economici – 
nume, prenume, cod personal Copia semnată și ștampilată de participant Da

13. Licența Copia semnată și ștampilată de participant Da

14. Autorizația de funcționare Confirmată prin semnătură și ștampilă Da

15. Oferta de preț Confirmată prin semnătură și ștampila 
participantului Da

16. Confirmare preț
Certificat eliberat de către operatorul 
participant privind prețurile produselor timp 
de ultimele 15 zile

Da

17. Lista stațiilor PECO Confirmată prin semnătură și ștampila 
participantului Da
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21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și 
familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Î.M. „Orhei Transport”.

b) Adresa: Republica Moldova, municipiul Orhei, str. Vasile Lupu, 36, etajul 2, biroul, 214.

c) Tel: 079063649

d) Fax: ______________

e) E-mail: orhei.transport@gmail.com.

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Negruța Fiodor, jurisconsult.

 Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a 
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

 Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: 

 În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și 
dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie 
sau licitaţia deschisă:

- pînă la: 11:00.

- pe: 21 de zile. 24.01.2018

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: 
___________________________________________________________________________________________ 

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: Republica Moldova, oraşul Orhei, str. Vasile Lupu, 36, etajul 
2, biroul, 214.

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat.

26. Garanția pentru ofertă:

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura 
de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

a) Beneficiarul plăţii: Î.M. „Orhei Transport”;

b) Denumirea Băncii: Băncii:Victoriabank, mun. Orhei, str. V. Lupu, 42;

c) Codul fiscal: 1013606001556;

d) Beneficiarul plăţii Î.M. „Orhei Transport”;

e) Codul fiscal 1013606001556;
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f ) IBAN MD60vI000002224607305MDL

g) Contul bancar VICBMD2X836

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul 
contractului adjudecat]: 5 %.

28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li 
s-a atribuit contractul: Nu se cere.

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: 

 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 4900000 lei.
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Licitația publică 4/18

1. Denumirea autorităţii contractante: __Direcția Generală Educație  Floresti_______________

2. IDNO: _1009601000094________________________________________________________

3. Tip procedură achiziție: __Licitație Publică________________________________________

4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) 
[indicaţi]_____________________________________________________________

5. Obiectul achiziției: _____Produse Alimentare  ______________________________________________________

6. Cod CPV: _15800000_-_6_

7. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

_____________________produselor alimentare____________________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  ____ Direcția Generală Educație  Floresti____________

                            [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018_.

8. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: ____Bugetul local__________________________

9. Modalităţi de plată: _____prin transfer____________________________________________

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de 
achiziție _______Licitație Publică_____________________ privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor 
bunuri /servicii/lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/

lucrărilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă

1. 15850000-0 Paste fainoase din faina de griu dur kg 862.98 Calitate superioara clasa 1, 
GOSTT875-92,1kg

2. 15614100-6 Orez kg 862.98 Ambalate in pachete cite 1kg,GOST 
6292-93

3. 03211000-2 Hrişcă kg 862.98 Ambalate in pachete cite 1kg,GOST 
5550-74

4. 15800000-6 Crupe de grîu Arnautca kg 431.49 Ambalat in pachete de    
1kg,GOST5784-60

5. 03212100-1 Cartofi kg 3595.75 In saci ,calitativi de marime medie

6. 03221112-4 Morcov kg 1438.30 In saci 5kg ,calitativi .

7. 03221113-1 Ceapă kg 862.98 In saci 5kg  calitativi.

8. 03221112-4 Varză kg 3595.75 In saci ,calitativi de marime medie

9. 15421000-5 Ulei de floarea soarelui L 1064.34 Rafinat dezodorizat in sticle de 
5L,PTMD67-05691233-001:2002
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10. 15530000-2 Unt de vaci

kg

431.49
Din smintina dulce nesărat,72,5% grasimi.

ambalat in pachete a cite 
200gr:GOST37-91

11. 15831000-.2 Zahăr tos
kg

1078.73 Din sfeclă de calitate standart,in 
pachete cite 1kg,GOST21-94

12. 1586.3200-7. Ceai natural negru
kg

57.53 Ambalat in cutii de 100gr, 
GOSTI937-90

13. 15612100-2 Făină de grîu
kg

287.66 Calitate  superioară,
ambalata cite 2kg .SM202-2000.

14. 15511600-9 Lapte pasteurizat L 4890.22
În pachete de polietilen(tetrapac?)

cîte 1L de 2,5%,GOST,odata in 
Săptămînă.

15. 15331427-6 Pastă de roşii

kg

287.66

GOST255391-82 sau
PTMD67-00400053-

033-2006,in borcane de sticla de 
720gr.

16. 15872400-5 Sare iodata
kg

287.66 Ambalată în pachete
cite 1kg,GOST13830-97

17. 15221000-3 Peşte congelat hec
kg

1438.30 In stare eviscerată 
fără cap,GOST20057-96,ambalat cite  5kg.

18. 15870000-7 Frunze de dafin

kg

5.75
Ambalate în pachete
cite 20gr,GOST17594-

81

19. 15112000-6 Fileu de pui
kg

2804.69
Calitate superioară,

ambalat cîte 5kg,
SM202:2000

20. 15511600-9 Cacao praf
kg

43.15 Ambalate in pachete
cîte 100gr,GOST108-76

21. 15511600-9 Caşcaval
kg

359.58 Ambalat in pachet de polietilen,SF 
459052-006-2008,cîte 45-50%.

22. 15800000-6 Crupe de porumb
kg

431.49 Ambalat in pachete de    
1kg,GOST5784-60

23. 15811100-7 Pîine de faina de griu calit.super 
ambalata si etichetata obligatoriu.

kg
3595.75 Livrare zilnic,Standart de Referință si 

cerințe SM173

24. 15831000-.2 Mazare conservata
kg

1438.30 Boabe de mazare cu bob 
zbircit,masa neta 0.680 gr

25. 03212100-1 MERE kg 2876.60 lada de la 5-20 kg

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

11. Tipul contractului [indicaţi una din formele de mai jos]________________________________

a) Vînzare-cumpărare

b) Vînzare-cumpărare in rate

c) Leasing

d) Locațiune

e) De antrepriză

f ) De prestare servicii

g) Altele [indicaţi] ________________________
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12.  Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului):  
[indicaţi numărul de luni] _30.06.2018______________________________________________________________

13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] __31.05.2018____

14.  Locul executării lucrărilor, locul de livrare a produselor sau locul prestării serviciilor: __instituțiile de 
învățămînt din raionul Floreşti / 09.01.2018-31.05.2018__________________

15. Modalitatea de efectuare a evaluării: ___pe poziții_________________________________

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: __cel mai mic preț__

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum și 
ponderile lor:

a) __nu se aplică_________________________________________________________________________________

b) ____________________________________________________________________________________________

c) ____________________________________________________________________________________________

18. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _________________________________________________

19. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): 
[indicaţi]_______________________________________________________________________________________

20. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Mod de demonstrare a 

îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1. Certificatul de înregistrare copie +

2. Certificatul de atribuire a contului bancar copie +

3. Licența de activitate copie +

4. Autorizația de funcționare copie +

5. Ultimul raport financiar copie +

6. Oferta original +

7. Certificatul de conformitate copie +

8. Autorizația sanitar-veterinară copie +

9.
Autorizatie sanitar  veterinara a  unitatii de transport 
auto pentru transportarea produselor alimentare care 
necesita regim de temperatura specifica.

copie +

10. Lista fondatorilor copie +

11. Autorizația sanitar de funcționare copie +

12. Certificatul privind lipsa datoriilor față de bugetul public 
național copie +

21. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă și 
familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: _Direcția Genrala Educație Florești_________________

b) Adresa: _or.Florești,b-dul Victoriei 2___________________________________________

c) Tel: __0250 26417;22602____________
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d) Fax: _0250 26417__________________

e) E-mail: _____________

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: _Bistrițchi Snejana________________________

 Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a 
denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

 Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: __nu se aplică_______________ 

 În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de 
participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

22. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și 
dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie 
sau licitaţia deschisă:

- pînă la: [ora exactă] _10.00_______________________________________________

- pe: [data] __20 zile,  23.01.2018

b) Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: 
____________________________________________________________________________________________

c) Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise:or.Floreşti,bdul Victoriei 2,

           tel.0250-22602;26417;

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la 
deschiderea ofertelor.

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: ____30zile_________________________________

25. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: ___limba romînă_______________

26. Garanția pentru ofertă:

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de __2__%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [Direcția Genrala Educație Floreşti_], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

27. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul 
contractului adjudecat]: ___10__%.
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28. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora 
li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _Societate pe acțiuni; Societatea cu Răspundere 
Limitată___

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: 

 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

 Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

31. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: __548551.25  lei______________
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Cererea ofertelor de prețuri 1-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP CS Zîrnești

2. IDNO: 1013603001511

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor medicale în teritoriu pentru anul 2018

5. Cod CPV: 85148000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor medicale

conform necesităţilor  IMSP CS Zîrnești (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este 
alocată suma necesară din: surse CNAM.

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 
solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea

Specificarea 
tehnică 
deplină 

solicitată, 
 Investigaţii electrocardiografice

984. 85148000-8 Electrocardiografia în stare de repaos (12 
derivaţii) 1 procedură 5

985. 85148000-8
Electrocardiografia – examinare 
suplimentară cu derivaţii auxiliare (pînă 
la 6 derivaţii)

1 investigaţie 5

990. 85148000-8 Descrierea electrocardiogramei de către 
medic 1 descriere 30

991. 85148000-8 Descrierea unei serii de 
electrocardiograme de către medic 1 descriere 5

Investigaţii ale funcţiei ventilaţiei pulmonare

1003. 85148000-8 Pneumoptahometria 1 procedură 5

1004. 85148000-8 Spirografia 1 investigaţie 5

Investigaţii ecografice

1021. 85148000-8
Examen ecografic complex  (organele 
cavităţii abdominale + organele 
sistemului uro-genital)

1 examinare 200

1022. 85148000-8
Examen ecografic complex  (organele 
cavităţii abdominale + organele 
sistemului urinar)

1 examinare 100

1023. 85148000-8 Ecografia organelor abdominale (ficatul, 
splina, vezica biliară, pancreasul) 1 examinare 50

1024. 85148000-8 Ecografia organelor sistemului urinar 
(rinichii, glandele suprarenale) 1 examinare 50

1025. 85148000-8
Ecografia organelor bazinului mic 
transabdominal (vezica urinară, prostata, 
uterul, ovarele)

1 examinare 30

1026. 85148000-8 Examen ecografic transvaginal 1 examinare 50
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1027. 85148000-8 Examen ecografic transabdominal în I 
trimestru de sarcină 1 examinare 30

1028. 85148000-8 Examen ecografic transvaginal în I 
trimestru de sarcină 1 examinare 30

1029. 85148000-8 Examen ecografic în trimestrele II-III de 
sarcină 1 examinare 80

1036. 85148000-8 Examen ecografic al glandei tiroide 1 examinare 50

1037. 85148000-8 Examen ecografic al glandei mamare 1 examinare 30

1038. 85148000-8 Examen ecografic al prostatei 
(transrectal) sonda simplă 1 examinare 5

1039. 85148000-8 Examen ecografic al prostatei 
(transrectal) sonda biplan 1 examinare 3

1040. 85148000-8 Aprecierea ultrasonografică a rezidiului 
vezical 1 examinare 3

1041. 85148000-8
Aprecierea colecţiilor libere în una din 
cavităţi (pleurală, abdominală) sau în 
spaţiul retroperitonial

1 examinare 3

1042. 85148000-8 Examen ecografic al scrotului 1 examinare 3

1044. 85148000-8 Examen ecografic al encefalului prin 
fontanela sau orificiu trepanat 1 examinare 5

1048. 85148000-8
Examen ecografic al ţesuturilor moi 
şi ganglionilor limfatici ai unei zone 
anatomice

1 examinare 5

1049. 85148000-8 Examen ecografic al unui organ (în 
dinamică) 1 examinare 3

1050. 85148000-8
Examen ecografic în determinarea 
chineticii unui sistem excretor (căile 
biliare, urinare etc.)

1 examinare 2

Cercetări roentgendiagnostice

1089. 85148000-8 Radiografia laringelui 18×24cm-2 1 examinare 1

1090. 85148000-8 Radioscopia organelor cutiei toracice 1 examinare 1

1091. 85148000-8 Radioscopia cutiei toracice cu indicarea 
localizării (nivelului) procesului patologic 1 examinare 1

1092. 85148000-8 Radiografia cutiei toracice, 35,6×35,6cm-
1 1 examinare 10

1093. 85148000-8 Radiografia cutiei toracice, 30×40cm-1 1 examinare 20

1094. 85148000-8 Radiografia cutiei toracice, 24×30cm-1 1 examinare 25

1095. 85148000-8 Radiografia cutiei toracice, 18×24cm-1 1 examinare 35

1095.1 85148000-8 Radiografia cutiei toracice,10×12 în 
regim digital 1 examinare 5

1095.2 85148000-8 Radiografia cutiei toracice, 
8×10in(20×24)-1 în regim digital 1 examinare 5

1095.3 85148000-8 Radiografia cutiei toracice, 
11×14in(27×35)-1 în regim digital 1 examinare 5

1095.4 85148000-8 Radiografia cutiei toracice, 
14×17in(35×43)-1 în regim digital 1 examinare 5

1095.5 85148000-8
Radiografia cutiei toracice, 
8×10in(20×24)-1 în regim digital (fără 
costul filmului)

1 examinare 250

1095.6 85148000-8 Radiografia cutiei toracice, 10×12 în 
regim digital (fără costul filmului) 1 examinare 5

1095.7 85148000-8
Radiografia cutiei toracice, 
11×14in(27×35)-1 în regim digital (fără 
costul filmului)

1 examinare 5

1095.8 85148000-8
Radiografia cutiei toracice, 
14×17in(35×43)-1 în regim digital (fără 
costul filmului)

1 examinare 5

1096. 85148000-8 Radiografia cutiei toracice în două 
incidenţe 35,6×35,6cm-1; 24×30cm-1 1 examinare 5

1097. 85148000-8 Radiografia cutiei toracice în două 
incidenţe 30×40cm-1; 24×30cm-1 1 examinare 10
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1098. 85148000-8 Radiografia cutiei toracice în două 
incidenţe 24×30cm-2 1 examinare 10

1099. 85148000-8 Radiografia cutiei toracice în două 
incidenţe 18×24cm-2 1 examinare 10

1099.1 85148000-8
Radiografia cutiei toracice în două 
incidenţe 8×10in(20×24)  1 în regim 
digital

1 examinare 5

1099.2 85148000-8
Radiografia cutiei toracice în două 
incidenţe 8×10in(20×24)  2 în regim 
digital

1 examinare 5

1099.3 85148000-8
Radiografia cutiei toracice în două 
incidenţe – 11×14in(27×35)-2 în regim 
digital

1 examinare 5

1099.4 85148000-8
Radiografia cutiei toracice în două 
incidenţe14×17in(35×43)-1 în regim 
digital

1 examinare 5

1099.5 85148000-8
Radiografia cutiei toracice în două 
incidenţe14×17in(35×43)-2 în regim 
digital

1 examinare 5

1099.6 85148000-8
Radiografia cutiei toracice în două 
incidenţe 8×10in(20×24)-1 în regim 
digital (fără costul filmului)

1 examinare 5

1099.7 85148000-8
Radiografia cutiei toracice în două 
incidenţe 8×10in(20×24)-2 în regim 
digital (fără costul filmului)

1 examinare 5

1099.8 85148000-8
Radiografia cutiei toracice în două 
incidenţe - 11×14in(27×35)-2 în regim 
digital (fără costul filmului)

1 examinare 5

1099.9 85148000-8
Radiografia cutiei toracice în două 
incidenţe 14×17in(35×43)-1 în regim 
digital (fără costul filmului)

1 examinare 5

1099.10 85148000-8
Radiografia cutiei toracice în două 
incidenţe 14×17in(35×43)-2 în regim 
digital (fără costul filmului)

1 examinare 43

1100. 85148000-8 Radiografia cutiei toracice în trei 
incidenţe 30×40cm-3 1 examinare 10

1101. 85148000-8 Radiografia cutiei toracice în trei 
incidenţe 24×30cm-3 1 examinare 10

1102. 85148000-8 Radiografia cutiei toracice în trei 
incidenţe 18×24cm-3 1 examinare 1

1102.1 85148000-8
Radiografia cutiei toracice în trei 
incidenţe 11×14in(27×35)-1 în regim 
digital

1 examinare 1

1102.2 85148000-8
Radiografia cutiei toracice în trei 
incidenţe 11×14in(27×35)-2 în regim 
digital

1 examinare 1

1102.3 85148000-8
Radiografia cutiei toracice în trei 
incidenţe 11×14in(27×35)-1 în regim 
digital (fără costul filmului)

1 examinare 1

1102.4 85148000-8
Radiografia cutiei toracice în trei 
incidenţe 11×14in(27×35)-2 în regim 
digital (fără costul filmului)

1 examinare 1

1103. 85148000-8 Radioscopia şi radiografia cordului în trei 
incidenţe 35,6×35,6cm-1, 24×30cm-2 1 examinare 1

1103.1 85148000-8
Radioscopia şi radiografia cordului în 
trei incidenţe 14×17in(35×43)-1 în regim 
digital

1 examinare 1

1103.2 85148000-8
Radioscopia şi radiografia cordului în 
trei incidenţe 14×17in(35×43)-1 în regim 
digital (fără costul filmului)

1 examinare 1

1104. 85148000-8
Radioscopia şi radiografia cordului 
în două incidenţe 35,6×35,6cm-1, 
24×30cm-1

1 examinare 1

1104.1 85148000-8
Radioscopia şi radiografia cordului în 
două incidenţe 14×17in(35×43)-2 în 
regim digital

1 examinare 1
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1104.2 85148000-8
Radioscopia şi radiografia cordului în 
două incidenţe 14×17in(35×43)-2 în 
regim digital (fără costul filmului)

1 examinare 1

1112. 85148000-8 Radiografia toracelui în decubit lateral, 
30×40cm-1 1 examinare 10

1113. 85148000-8 Radiografia toracelui în decubit lateral, 
24×30cm-1 1 examinare 10

1114. 85148000-8 Radiografia toracelui în decubit lateral, 
18×24cm- 1 1 examinare 10

1118. 85148000-8 Mamografia unei glande mamare, 
18×24cm-2 1 examinare 10

1119. 85148000-8 Mamografia ambelor glande mamare, 
18×24cm-4 1 examinare 10

1120. 85148000-8 Mamografia cu amplificarea imaginii, 
24×30cm-1 1 examinare 5

1128. 85148000-8 Radiografia cavităţii abdominale, 
24×30cm-1 1 examinare 2

1129. 85148000-8 Radiografia cavităţii abdominale, 
30×40cm-1 1 examinare 2

1130.1 85148000-8 Radioscopia cavităţii abdominale, 
8×10in(20×24)-1 în regim digital 1 examinare 2

1130.2 85148000-8 Radioscopia cavităţii abdominale, 
11×14in(27×35)-1 în regim digital 1 examinare 2

1131. 85148000-8 Radioscopia şi radiografia esofagului – 
24×30cm-1 1 examinare 2

1131.1 85148000-8 Radioscopia şi radiografia esofagului – 
11×14in(27×35)-1 în regim digital 1 examinare 2

1131.2 85148000-8 Radioscopia şi radiografia stomacului – 
18×24cm-1,24×30cm-1 1 examinare 2

1136. 85148000-8 Duodenografia fără sondă – 18×24cm-2 1 examinare 1

1138. 85148000-8 Radioscopia şi radiografia intestinului 
subţire – 24×30cm-3 1 examinare 2

1139. 85148000-8 Irigoscopia 23×40cm – 3, 35,6×35,6cm-2 1 examinare 2

1140. 85148000-8 Contrastarea primară dublă a intestinului 
gros, 24×30cm-3,18×24cm-3 1 examinare 2

1141. 85148000-8 Colecistografia – 18×24cm-3 1 examinare 2

1145 85148000-8 Urografia � 30×40cm-4 1 examinare 2

1158 85148000-8 Histerosalpingografia � 18×24cm-2 1 examinare 1

1166 85148000-8 Radiografia sinusurilor paranazale � 
18×24cm-1 1 examinare 20

1166.1 85148000-8 Radiografia sinusurilor paranazale � 
8×10in(20×24)-1 în regim digital 1 examinare 20

1175. 85148000-8 Radiografia regiunii cervicale a coloanei 
vertebrale în trei incidenţe, 18×24cm-3 1 examinare 5

1176. 85148000-8
Radiografia funcţională a regiunii 
cervicale a coloanei vertebrale în două 
incidenţe, 18×24cm-2

1 examinare 10

1178 85148000-8 Radiografia regiunii toracice a coloanei 
vertebrale în două incidenţe, 24×30cm-2 1 examinare 10

1179 85148000-8
Radiografia regiunii toracice a coloanei 
vertebrale cu probe funcţionale în două 
incidenţe, 24×30cm-4

1 examinare 10

1180 85148000-8 Radiografia regiunii lombare a coloanei 
vertebrale în două incidenţe, 24×30cm-2 1 examinare 10

1180.1 85148000-8
Radiografia regiunii lombare a coloanei 
vertebrale cu probe funcţionale în trei 
incidenţe, 24×30cm-3

1 examinare 5

1182. 85148000-8 Radiografia osului sacral şi a coccisului în 
două incidenţe, 18×24cm-2 1 examinare 10

1183. 85148000-8 Radiografia articulaţiei şoldului într-o 
incidenţă, 24×30cm-1 1 examinare 20

1184. 85148000-8 Radiografia articulaţiei şoldului în două 
incidenţe, 24×30cm-2 1 examinare 10

1185. 85148000-8 Radiografia oaselor bazinului într-o 
incidenţă, 30×40cm-1 1 examinare 10
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1186. 85148000-8 Radiografia articulaţiei humerale în două 
incidenţe, 18×24cm-2 1 examinare 10

1188. 85148000-8 Radiografia oaselor braţului în două 
incidenţe, 15×40cm-2 1 examinare 15

1189. 85148000-8 Radiografia oaselor antebraţului în două 
incidenţe, 15×40cm-2 1 examinare 15

1190. 85148000-8 Radiografia articulaţiei cotului în două 
incidenţe, 13×18cm-2 1 examinare 15

1191. 85148000-8 Radiografia articulaţiei radio-carpiene în 
două incidenţe, 13×18cm-2 1 examinare 20

1192. 85148000-8 Radiografia mîinii în două incidenţe, 
18×24cm-2 1 examinare 15

1193. 85148000-8 Radiografia femurului în două incidenţe, 
15×40cm-2 1 examinare 10

1194. 85148000-8 Radiografia articulaţiei genunchiului în 
două incidenţe, 24×30cm-2 1 examinare 20

1195. 85148000-8 Radiografia gambei în două incidenţe, 
15×40cm-2 1 examinare 15

1196. 85148000-8 Radiografia articulaţiei talocrurale în 
două incidenţe, 18×24cm-2 1 examinare 15

1197. 85148000-8 Radiografia plantei în două incidenţe, 
18×24cm-2 1 examinare 15

1198. 85148000-8 Radiografia articulaţiilor sacro-iliace 
într-o incidenţă, 24×30cm-1 1 examinare 10

1201. 85148000-8 Radiografia calcaneului într-o incidenţă, 
13×18cm-1 1 examinare 10

1202. 85148000-8 Radiografia calcaneului în două 
incidenţe, 13×18cm-2 1 examinare 10

1203. 85148000-8 Radiografia piciorului plat (bilateral) în 
două incidenţe, 24×30cm-2 1 examinare 10

.Investigații de laborator

1518. 85148000-8 Analiza generală a sîngelui 1 analiză 20

1519. 85148000-8 Dozarea hemoglobinei 1 analiză 20

1520. 85148000-8 Numărătoarea eritrocitelor 1 analiză 20

1521. 85148000-8 Numărătoarea leucocitelor 1 analiză 20

1522. 85148000-8 Formula leucocitară 1 analiză 20

1523. 85148000-8 Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH) 1 analiză 20

1526. 85148000-8 Hematocritul (Determinarea volumului 
eritrocitar) 1 analiză 20

1529. 85148000-8 Depistarea celulelor lupice 1 analiză 2

1530. 85148000-8 Determinarea timpului de coagulare a 
sîngelui Lee Wait 1 analiză 20

1531. 85148000-8 Numărătoarea trombocitelor 1 analiză 20

1532. 85148000-8 Determinarea timpului de sîngerare 1 analiză 20

1533. 85148000-8 Depistarea gonococilor şi 
trihomonadelor în frotiu 1 analiză 200

1534. 85148000-8 Determinarea Helicobacter pylori în 
frotiu 1 analiză 5

1535. 85148000-8 Analiza generală a urinei 1 analiză 10

1536. 85148000-8 Dozarea glucozei în urină 1 analiză 10

1537. 85148000-8 Proba Zimniţki 1 analiză 2

1538. 85148000-8 Proba Neciporenko 1 analiză 2

1539. 85148000-8 Identificarea corpilor urobilinici 1 analiză 10

1540. 85148000-8 Identificarea pigmenţilor biliari în urină 1 analiză 10

1541. 85148000-8 Identificarea corpilor cetonici 1 analiză 10
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1546. 85148000-8 Microscopia sedimentului urinar (eritr.
schim., neschim.) 1 analiză 15

1547. 85148000-8 Examenul materiilor fecale 1 analiză 10

1550. 85148000-8 Depistarea helminţilor în materiile fecale 1 analiză 5

1551. 85148000-8 Identificarea sîngelui în materiile fecale 1 analiză 5

1554. 85148000-8 Examenul sputei (flegmei) 1 analiză 10

1555. 85148000-8 Cercetări la BK în materialul biologic 1 analiză 40

1561. 85148000-8 Examenul conţinutului duodenal 1 analiză 3

1562. 85148000-8 Explorarea secreţiei gastrice 1 analiză 3

1578. 85148000-8 Dozarea fracţiunilor proteice în ser 
(electroforeza) 1 analiză 5

1584. 85148000-8 Dozarea magneziului în serul sanguin 1 analiză 5

1585. 85148000-8 Dozarea calciului în serul sanguin 1 analiză 10

1586. 85148000-8 Dozarea potasiului în serul sanguin 1 analiză 5

1587. 85148000-8 Dozarea sodiului în serul sanguin 1 analiză 5

1591. 85148000-8 Dozarea fierului în serul sanguin 1 analiză 5

1592. 85148000-8 Dozarea clorului în serul sanguin 1 analiză 3

1594. 85148000-8 Dozarea fosfatazei alcaline în ser 1 analiză 10

1598. 85148000-8 Dozarea g-glutamintranspeptidazei 
(g-GTP) în ser 1 analiză 10

1600. 85148000-8 Dozarea alaninaminotransferazei (ALT) 
în ser 1 analiză 20

1601. 85148000-8 Dozarea aspartataminotransferazei (AST) 
în ser 1 analiză 20

1603. 85148000-8 Dozarea amilazei pancreatice în serul 
sanguin (spec.) 1 analiză 20

1607. 85148000-8 Dozarea lipazei 1 analiză 2

1608. 85148000-8 Dozarea fosfatazei acide 1 analiză 2

1609. 85148000-8 Dozarea ureei 1 analiză 20

1610. 85148000-8 Dozarea creatininei în ser sau urină 1 analiză 20

1612. 85148000-8 Dozarea glucozei 1 analiză 20

1615. 85148000-8 Dozarea seromucoizilor în ser 1 analiză 2

1616. 85148000-8 Dozarea acizilor sialici în ser 1 analiză 2

1617. 85148000-8 Dozarea hemoglobinei glicozilate 1 analiză 100

1618. 85148000-8 Dozarea proteinei totale 1 analiză 5

1619. 85148000-8 Dozarea albuminei în ser 1 analiză 5

1620. 85148000-8 Proba cu sublimat corosiv 1 analiză 3

1621. 85148000-8 Proba cu timol 1 analiză 3

1622. 85148000-8 Dozarea trigliceridelor 1 analiză 10

1623. 85148000-8 Dozarea colesterolului 1 analiză 10

1624. 85148000-8 Dozarea a-colesterolului (HDL-colesterol) 1 analiză 10

1625. 85148000-8 Dozarea b-colesterolului (LDL-colesterol) 1 analiză 10
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1627. 85148000-8 Dozarea fosfolipidelor 1 analiză 5

1632. 85148000-8 Dozarea bilirubinei totale 1 analiză 20

1633. 85148000-8 Dozarea bilirubinei directe 1 analiză 20

1634. 85148000-8 Dozarea acidului uric 1 analiză 20

1643. 85148000-8 Dozarea calciului ionic în serul sanguin 1 analiză 20

1644. 85148000-8 Dozarea troponinei T în ser 1 analiză 2

1652. 85148000-8 Indexul protrombinic 1 analiză 80

1653. 85148000-8 Fibrinogenul 1 analiză 80

1696. 85148000-8 Determinarea antistreptolizinei-O 1 analiză 20

1697. 85148000-8 Determinarea factorului reumatic 1 analiză 20

1698. 85148000-8 Determinarea PCR 1 analiză 20

1700. 85148000-8 Determinarea grupei sanguine AB0 1 analiză 200

1701. 85148000-8 Determinarea factorului D (Rh 0) 1 analiză 200

1707. 85148000-8 Determinarea anticorpilor antiRh 1 analiză 30

1711. 85148000-8 Determinarea HBs Ag, ELISA 1 analiză 200

1724. 85148000-8 Reacţia microprecipitaţie cu Ag 
cardiolipinic 1 analiză 200

1738. 85148000-8 TPHA (sifilis) 1 analiză 5

1863. 85148000-8
Recoltarea sîngelui din venă (cu folosirea 
articolelor deustensilă pentru diverse 
investigaţii)

1 recoltare 80

1864. 85148000-8 Recoltarea sîngelui din venă pentru 
investigaţii prin metoda PCR 1 recoltare 10

1866. 85148000-8 Recoltarea urinei în flacon de unică 
folosinţă 1 recoltare 10

1867. 85148000-8 Recoltarea materiilor fecale în flacon de 
unică folosinţă 1 recoltare 10

2263. 85148000-8 Esofagogastroduodenofibroscopie 
diagnostica 1 examinare 50

2092 85148000-8
Examinarea citomorfologica a frotiului in 
procese patologice ale tegumentelor si 
mucoaselor 

1examinare 10

2093 85148000-8
Examinarea citomorfologica a frotiului 
cervicovaginal inclusiv in screening- test 
Papanicolau

1examinare 700

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: Începînd cu 01.01.2018 pînă la 31.01.2019

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

Oferta Original. Confirmată prin aplicarea semnaturii și a 
ștampilei participantului Da

Certificat/Decizie de înregistrare a 
întreprinderii/Extrasul din Registrul de Stat 
la persoanelor juridice 

Copie. Confirmată orin aplicarea semnaturii și 
ștampilei participantului Da

Autorizația sanitară de funcționare Copie. Confirmată orin aplicarea semnaturii și 
ștampilei participantului Da

Date despre participant Copie. Confirmată orin aplicarea semnaturii și 
ștampilei participantului Da
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Certificat de acreditare Copie. Confirmată orin aplicarea semnaturii și 
ștampilei participantului Da

Certificat de atribuire a contului bancar Copie. Confirmată orin aplicarea semnaturii și 
ștampilei participantului Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: IMSP CS Zîrnești

b) Adresa: r-ul Cahul, sat  Zîrnești

c) Tel: 0299-59501

d) Fax:  029959501

e) E-mail: cs.Zîrnești@ms.md

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile:  Colța Tatiana  ,Crivoborod Svetlana                       

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: 1100

- pe: 16.01.2018

-    terminul de așteptarea 12 zile pentru servicii

- pe adresa: r.Cahul s.Zîrnești str. Ștefan Cel Mare 42

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț, pe poziții.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile.

12.  Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere” ]

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13.  Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14.  Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 250000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 2-op/18

· Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Todirești    

· IDNO: 1007601001879                                                                         

· Tip procedură achiziție:  prin cererea ofertelor de prețuri                

· Obiectul achizi iei: Produse alimentare                                              

· Cod CPV: 15000000 – 8                                                                       

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Produselor Alimentare pentru  a prima jumătate a anului 2018 __  

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor: Primăria comunei Todirești_____                                    

                                              [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma 

necesară din: Bugetul local______

                         sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea
Specificarea tehnică 

deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

1 15614100-6 Orez rotund calitate superioară 
pachet 1 kg pachet 296 GOST 6296-93

2 15625000-5 Crupă de griș calitate superioară 
pachet 1 kg pachet 240 GOST 6296-93

3 03311230-3 Pește hec fără cap congelat 
calitate superioară  pachet 1 kg kg 470 GOST 2005-96

4 15530000-2 Unt crestiansco 72,5% pachet 200 
gr pachet 1585 GOST 37-91

5 15421000-5 Ulei de floarea soarelui rafinat 
sticlă 1L sticlă 340 MD67-05691233

6 15850000-1 Paste făinoase calitate superioară 
pachet 1 kg pachet 285 GOST 875-92

7 15613380-5 Fulgi de ovăs calitate superioară 
pachet 0,5 kg pachet 160 GOST 26791-89

9 15130000-8 Crupă de orz calitate superioară 
pachet 1 kg pachet 195 GOST 5550-74

10 15613300-1 Hrișcă calitate superioară pachet 
1 kg pachet 290 GOST 5550-74

11 15130000-8 Crupa de arnăutcă calitate 
superioară pachet 1 kg pachet 178 GOST 6292-93

12 03212213-6 Mazăre uscată calitate superioară 
pachet 1 kg pachet 295 GOST 6201-68

13 15613310-4 Crupă de porumb calitate 
superioară pachet 1 kg pachet 171 GOST 26791-89

14 15613300-1 Făină de porumb calitate 
superioară pachet 1 kg pachet 45 GOST 6292-93

15 15850000-1 Tăiței de casă calitate suprioară 
pachet 0.400 kg pachet 246 GOST 875-92
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16 15112000-6 Pulpe de găină răcite în stare 
proaspătă pachet 1 kg kg 705 GOST 25391-82

17 15112000-6 File de pui răcite în stare proaspătă 
pachet 1 kg kg 705 GOST 25391-82

18 15540000-5 Cașcaval Rusesc kg 186 SM 218:2001

19 03333000-4 Lapte proaspăt 2,5 % pachet 1L pachet 5700 GOST 13277

20 155120000-0 Chefir 2,5 % pachet 500 gr. pachet 2460 GOST 13277

21 155420000-9 Brînză de vaci proaspătă 5% 
pachet 500 gr.

pache15542000-
9t 860 RTMD - 00400053-058

22 15512000-0 Smîntînă 10% pachet 500 gr. pachet 295 SM GOST R 52091: 2006

23 158111100-7 Pîine feliată buc 2560 Sm 173: 1997

24 158111100-7 Pîine de secara feliată buc 800 Sm 173: 1997

25 155420000-9 Brînzică degresată dulce cu stafide buc 3960 RTMD - 00400053-058

26 15872400-5 Sare iodată pachet 1 kg pachet 200 GOST 13830-97

27 03221221-1 Mazăre verde borcan de 700 gr buc 322 GOST 15842 -90

28 15112000-6 Borș acru pachete pachete 515 SM 196 : 1999

29 15331428-3 Tomat borcane de 720 gr. buc 320 GOST 3343 -89

30 15332290-3 Magiun borcane de 700 gr. buc 272 GOST 6929 MB5061-89

31 15320000-7 Suc de fructe borcane 3 L litri 4140 SM 183 : 2003 MBT 5061 -89

32 03142500-3 Ouă de găină buc 10900 SM -89

33 15821200-1 Biscuiți de porumb kg 170 GOST 24901 -89

34 15821200-1 Biscuiți Ovseanîi kg 170 GOST 24901 -89

35 Stafide pachet 0,5 kg buc. 440

35 15831000-2 Zahar ambalat în pachet 1 kg pachete 855 GOST 21-94

36 15111100-0 Carne dezosată de vită kg 45 GOST 779-55

37 15811100-7  Covrigei   ambalați pachet 1 kg kg 190 Sm 173 : 1997

38 1531000-4 Cartofii kg 4200 GOST 1725 -82

39 15531130-7 Ciapă kg 840 GOST 1725 -87

40 03221112-4 Morcov kg 840 GOST 1725 -81

41 15531130-7 Sfeclă roșie kg 280 GOST 1725 -86

42 03222320-2 Mere kg 960 GOST 1725 -91

43 03221400-0 Varză kg 995 GOST 1725 -84

44 03211000-3 Arpacaș calitate superioara pachet 
1kg kg 140 GOST 276-60

45 15612100-2 Făină de grîu calitate superioară 
pachet 2 kg pachete 136 Sm 202:2003

46 Crupă de mei calitate superioară 
pachet 1kg pachete 24 GOST 5784-60

47 15863000-5 Ciai Lipton în pachete pachete 270 GOST 1937 -90

48 15811200-8 Chifle romanițe buc 880 SM 196 : 1999

49 03222111-4 Lămîi kg 160 GOST 1725 -90

50 03222111-4 Mandarine kg 600 GOST 1725 -90
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51 03221210-1 Fasole kg 254 GOST 15842 -90

52 15841000-5 Cacao buc.200 gr. buc 60 GOST108

53 15331420-7 Roșii murate borcane 3 litri borcane 160 GOST 3343-89

54 03221270-9 Pepeni murați borcane 3 litri borcane 160 GOST 3343-89

55 03222111-4 Banane kg 600 GOST 1725 -90

56 15531130-7 usturoi kg 28 Autohtone

57 15113000-3 Carne de porc degresată și 
dezosată kg 340 GOST 779-55

58 03212213-6 Buriene uscate marar,patrugel pachete 455

59 15811200-8 Chifle cu magiun buc 3780 SM 196 : 1999

60 Vanilie pachete 150

61 15331470-2 Porumb dulce buc 250

62 15551300-8 Iaurt pachete 1500

03221420-6 Conopida kg 230

Lintie kg 100

67 03111300-5 Miez de floarea soarelui pachete 80

 Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: Perioada ianuarie  - iunie, 
primăria comunei Todirești_________

 Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta în conformitate cu cerințele stipulate în 
caietul de sarcini Original obligatoriu

2 Copia certificatului de înregistrare emis de către 
Camere Înregistrării de Stat copia obligatoriu

3 Licența de activitate copia obligatoriu

4 Informații generale despre ofertant informația obligatoriu

5 Raportul financiar pentru ultima perioadă  de 
raportare copia obligatoriu

6 Certificat privind datoriile la buget original obligatoriu

7 Certificatul de calitate a produselor alimentare copia obligatoriu

 Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

 Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Todirești

 Adresa: satul Todirești raionul Ungheni

 Tel: 023649231

 Fax: 023649236

 E-mail: primaria.todiresti@mail.md
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 Numele şi funcţia persoanei responsabile: Croitori Lidia

 Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

 pînă la: 1100 , 7 zile.

 pe: [data]10.01.2018

 pe adresa: Primăria comunei Todirești

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

 Criteriul de atribuire este:  cel mai mic preț pe poziții și corespunderea cerințelor suplimentare.

 Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

 Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere” ]

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

 Garanție bancară sau

 Transfer la contul autorității.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

 Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

 Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 356166 lei



60

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 12 IANUARIE 2018, MARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 3-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante: Liceul  Teoretic’’Alexei Mateevici’’

2. IDNO: 1012620009669

3. Tip procedură achiziţie: Cererea Ofertelor de Preturi

4. Obiectul achiziţiei: achizitionarea produselor alimentare 

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor alimentare

conform necesităţilor LiceuluiTeoretic’’AlexeiMateevici’’dins.A.I.Cuza,r-nul Cahul

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma nece sară din 

bugetul Consiliului Raional Cahul.

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1. 15811100-7 Piine, 0,600kg buc. 1190

Din faina de griu alba 
calitatesuperioară, SM 173, format 
alungit,masă cu pori fini,fără urme de 
făină nefrămîntată,cu gust plăcut de 
pîine coaptă.

2. 15811100-7 Piine din amestec de faina de 
griu si secara,0,550 kg buc. 680 Din amestec de faina de griu si 

secara,GOST 28807-90
3. 15810000-9 Covrigei cu tărîţe kg 150 Din boabe dispersate de grîu încolţit si 

tarite,GOST 30354-96
4. 15821200-1 Biscuiţi cu stafide kg 150 Din faina integrala presarate cu stafide, 

GOST 15810-96
5. 15810000-9 Turte dulci de ovăs kg 150 Din făină de ovăs,                    GOST-

30354-96
6. 15811200-8 Chifle cu magiun buc. 1800 Din făină de calitate superioară, cu 

magiun, GOST-28807-90
7. 15851100-9 Tăiţei cu fierbere rapidă cu 

ou,0,4kg pachet 100 Tăiţei cu ferbere rapidă cu ou din făină 
de calitate superioară,SM 89-1996

8.. 15614100-6 Orez rotund,1kg kg 60 Rotund,decalitate superioară in 
ambalaj cîte1kg, GOST-6292-93

9. 03211000-3 Crupe de hriscă ,1kg kg 60 De calitate superioară în ambalaj cite 
1kg,GOST-5550-74

10. 03211200-5 Crupe de mălai,1kg kg      60 De calitate superioară în ambalaj cite 1 
kg,GOST-26791-89

11. 03211100-4 Crupe de arnaut,1 kg kg      50 Calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg,    
GOST-276-60

12. 03211000-3 Crupe de arpacaş,1kg kg 35 Calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg,               
GOST-572-60

13. 15625000-5 Crupe de griş, 1 kg kg 50 Calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg,   
GOST 7022-97

14. 03221210-1 Fasole ,1kg kg 100 In ambalaj cîte 1 kg,GOST 26791-89

15. 03221220-4 Mazăre şlefuită,1kg kg 100 Întreagă în ambalaj cîte 1 kg,PT MD 67-
38869887-003-2005

16. 15530000-2 Unt  de vaci 72,5% kg 130
Din smintina dulce 
nesarata,72,5%grasime,fara adaos de 
grasimi vegetale,GOST 37-91
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17. 15511100-4 Lapte pasterizat l 720 2,5%grasime in pachete de polietilena 
1,0 l fara conser vanti,GOST 13277-79

18. 15543000-6 Brinza cu cheag tare kg 130 45%grasime din lapte integral,SM 
218:2001

19. 15112130-6 Piept de pui kg 480
Fara os, refrigerat  GOST-572-
60,producţie autohtonă calitate 
superioară.

20. 15112130-6 Pulpe de pui kg 330

Refrigerată, cu ferbere rapidă,producţie 
autohtonă, calitatea superioară , în 
cutii de carton de 5 kg,cu greutatea nu 
mai puţin de 0,4 kg/1 pulpă.Regiunea 
carcasei de pasăre eviscerată,ce 
constă din femur şi tibie la care aderă 
ţesuturile muscular,conjun ctiv  şi 
adipos,GOST 25391-82 sau PTMD 67-
00400053-033..2006

21. 15112130-6 Aripi de pui kg 230
Refrigerate,producţie autoh tonă 
,calitatea superioară, GOST 25391-82 
sau PTMD 67-00400053-033..2006

22. 15221000-3 Peşte congelat fără cap,  
tip,,Mintai,, kg     100 Fără cap,calitate superioară GOST 

20057-96
23. 15221000-3 Peşte congelat fără cap,  

tip,,Argentina,, kg 100 Fără cap,calitate superioară GOST 
20057-96

24. 15831000-2 Zahar tos kg 100 Zahăr cristal alb de calitate standart in 
saci a cite 50 kg,GOST 21-94 

25. 15421000-5 Ulei vegetal nerafinat l 60 Nerafinat, PTMD 67-05691233-
001:2002

26. 03142500-3 Oua de găină buc 2090 Ouă de găină de masă măşcate,SM-89

27. 15331427-6 Pasta de rosii kg 20 25%,calitatea I in borcane cu greutatea 
de 700 gr, SM 247:2004

28. 15872400-5 Sare iodata kg 20 GOST-13830-97

29. 15864100-3 Ceai negru ambalat,50gr pachet 130 Ambalat cite 25 pliculete, GOST-7022-
97

30. 15841000-5 Cacao,100gr pachet 30 Cu conţinut redus de grăsimi ambalata 
in pachete a cite 100gr,GOST 108-76

31. 15898000-9 Drojdii presate kg 1 GOST 171-81

32. 03212100-1 Cartofi kg 600 GOST-7176-85

33. 03221112-4 Morcov kg 250 Proaspat,GOST 1721-85

34. 03221113-1 Ceapa kg 150 Calitatea intii, proaspata, SM243:2004

33. 03221111-7 Sfecla rosie kg 100 Proaspata,GOST1722-85

35. 03221410-3 Varza alba proaspata kg 500 Proaspata ,GOST1724-85

36. 03222321-9 Mere kg 1300 HG nr.1191 din23.12.2010

6. Termenul de livrare/prestare solicitat şi locul destinaţiei finale: la cererea beneficiarului.

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1. Certificat de inregistrare a intreprinderii Copie emis de Camera Inregistrarii de Stat obligatoriu

2. Certificat deatribuire a contului bancar Copie eliberat de banca detinatoare de 
cont obligatoriu

3. Certificat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor,contributiilor

Copie eliberat de Inspecto ratul Fiscal al 
RM obligatoriu

4. Ultimul raport financiar Copie confirmata prin semnatura si 
stampila participantului obligatoriu

5. Oferta de pret Confirmata prin semnatu ra si stampila 
participan tului obligatoriu

6. Certificat de conformitate (pentru produ sele 
lactate)

Eliberat de Organismul de certificare 
acreditat in sistemul National de Acfeditare obligatoriu

7. Autorizatia sanitara veterinara de functionare a 
agentului economic participant

Copia semnata si confir mata de 
participant obligatoriu

8. Autorizatia sanitar-veterinara  pe unitate de 
transport

Copia semnata si confir mata de 
participant obligatoriu

9. Lista fondatorilor operatorilor economici-
nume,prenume,cod personal

Copia semnata si confir mata de 
participant obligatoriu

10. Date despre participant Original+confirmare prin semnatură și 
ștampila participantului obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Liceul  Teoretic’’A.Mateevici’’

b) Adresa: 5311,r-nul Cahul,s.A.I.Cuza,str.Stefan cel Mare-128/3

c) Tel: 0(299)53-2-93;2-94;069852297

d) Fax: ______________

e) E-mail: liceulalexandruioancuza@gmail.com

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Buciuceanu T-director.

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:

- pînă la: 11-00

- pe:7 zile, 10.01.2018

- pe adresa: 5311,r-nul Cahul,s.A.I.Cuza,str.Stefan cel Mare-128/3,Liceul Teoretic’’A.
Mateevici’’,biroul directorului. 

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: pe fiecare pozitie-pretul cel mai mic

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

12.  Garanţia pentru ofertă: Nu se cere.

13. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicaţi adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 135000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 4-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante: _ DIRECȚIA  ÎNVĂȚĂMÂNT  OCNIȚA____

2. IDNO: ___1007601009750_____________________

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi___

4. Obiectul achiziției: __Procurarea produselor petroliere_________________

5. Cod CPV: _09200000-1

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării

 PRODUSELOR  PETROLIERE

[obiectul achiziţiei]

6. conform necesităţilor_ DIRECȚIA  ÎNVĂȚĂMÂNT  OCNIȚA__

[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018__, este alocată suma necesară din: 
_____________bugetul local_______________________.

[sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă

1 09200000-1 MOTORINA L 23550

2 09200000-1 BENZINA A-95 L 4000

09200000-1 BENZINA A-92 L 1500

7. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: ___20.01.2018-
20.01.2019________________________

8. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

2 Licenta de activitate Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da

3 Informatii generale despre ofertant Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. da

4
Certificat/Decizie de inregistrare a 
intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al 
persoanelor juridice

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

5 Certificate de inofensivitate, calitate si 
conformitate

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. da

6
Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. Da 

Alte cerinte
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9. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: DIRECȚIA  ÎNVĂȚĂMÂNT A CONSILIULUI RAIONAL  OCNIȚA

b)  Adresa: _______or.Ocnița , str.Independentei,47________________

c) Tel: _0 271 22276,027121459,+373069701837____

d) Fax: _0 271 22276_

e) E-mail: __s.chistruga@gmai.com___________

10. Numele și funcţia persoanei responsabile: Silvia Chistruga, contabil șef

11. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [11,00]

- pe: 10.01.2018,  7 zile

 pe adresa: DIRECȚIA  ÎNVĂȚĂMÂNT A CONSILIULUI  RAIONAL  OCNIȚA ,

 or,Ocnita,str.Independentei,47, bir.205

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

12. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul 
cel mai scăzut]

*.Cel mai mic preț

*Să fie amplasate mai multe stații de alimentare pe teritoriul raionului

13. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 zile].

14. Garanția pentru ofertă: [ „Nu se cere” ]

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

15. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

16. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: __423000,00 lei ___________
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Cererea ofertelor de prețuri 5-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante: _Primaria  Costuleni____________

2. IDNO: _1007601003585_________________________________________

3. Tip procedură achiziție: ____Cererea ofertelor de preturi________________

4. Obiectul achiziției: ___Achizitionarea produselor alimentare__________________________

5. Cod CPV: _15000000-_8_

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Produselor alimentare la gradinita  Floricica Costuleni , raionul  Ungheni

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor __Primariei  Costuleni________________________

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma necesară din: 

_______bugetul de local______.

[sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1. 15872400-5 Sare iodata, pach.1 kg pachet 100 GOST 13830-97

2. 15831000-2 Zahar, sac 50 kg kg 500 GOST21-94

3. 15625000-5 Crupe de gris, cal.sup, pach 1 kg pachet 150 GOST6296-93

4. 15332290-3 Magiun din fructe, borc 0,860 gr. borc. 60 GOST6929MB5061-89

5. 15421000-5 Ulei rafinat, sticle 5 litri sticla 25 GOST1129-93

6. 15850000-1 Paste fainoase, cal sup pach,5 kg  kg. 200 GOST875-92

7. 03211000-3 Crupe de arpacas, cal.sup.pach. 
amb. 1 kg pachet 100 GOST276-60

8. 15613300-1 Crupe griu    calitate superioara 
pach 1 kg pachet 200 GOST26791-89

9. 15130000-8 Crupe orz calitate super.amb. 1 kg pachet  200 GOST5784-60

10 03212213-6 Mazare uscata, pach.1 kg pachet 100 GOST 6201-68

11 15612100-2 Faina de griu, cal super. amb. 
pack.2 kg  kg. 100 SM 202:2000

12 15613300-1 Hrisca pach. 1 kg pachet 300 GOST 5550-74

13 15613380-5 Fulgi de ovas pach. 1 kg pachet 200 GOST 26791-89

14 15331428-3 Pasta de tomate, borc 0,720 gr. borc  100 GOST3343-89
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15 15320000-7 Suc de fructe, cutii carton 2 litru  pak. 400 SM183:2003
MBT 5061-89

16 15542000-9 Brinza de vaci proaspata, 
pach.0,500 pachet 200 RTMD-00400053058

17 15512100-1 Smîntînă pach.1 kg pachet 20 GOST-13277-79

18 15512000-2 Chefir dulce cu fructe, pach. 0,500 
gr. pachet 600 SF00459075011

19 15112170-6
Fileu de pui fara os,cogelat fara 
apa amb. pach.2,5 kg (refrigerat)  
moldovenesc

kg 600 GOST-25391-82

20 15221000-3 Peste Heck fara cap congelat,ambl. 
cut.10 kg kg 200 GOST 20057-96

21 15511100-4 Lapte proaspăt pasterizat pach. 1 L lit. 1000 GOST-13277-79

22 15331500-2 Castraveti conservati, borc. 
amb.700 gr. borc. 100 GOST 20144-74

23 15614100-6 Orez cu bob rotund,amb. pach.1 kg pachet 250 GOST 6296-93

24 15530000-2 Unt fara adaos de grasimi vegetale 
amb.200 gr. buc. 1100 GOST 37-91

25 15821200-1 Biscuiti Zicos, cut.5 kg kg. 100 SMDSTU 24901-89

26 03222210-8 Lamai kg 50 GOST-29270-95

27 15864100-3 Ceai de fructe (100buk.in pachetel)   buk.  20 GOST 1937-90

28 03142500-3 Oua de gaina buc 1500  SM-89

29 15119200-7 Carne de iepure ambalata 
autohtona kg 300   GOST- 779-55

30 15111000-9 Carne de vitel proaspăta, mușchi 
fără os amb.5 kg autohtona     kg. 150 GOST 779-55

31 15540000-5 Brînza de Olanda, amb cutii 1 kg  kg 70 SM218:2001

32 03212100-1 Cartofi kg 900 GOST1725-82

33 03221112-4 Morcov kg 200 COST1725-81

34 03221410-3 Varza proaspata kg 400 GOST1725-84

35 03221113.1 Ciapa kg 300 GOST1725-87

36 03221111-7 Sfecla  rosie kg 100 GOST1725-86

37 03222321-9 Mere  proaspete kg 500 GOST1725-91

38 03222334-3 Fructe uscate - prune kg 160 GOST1725-91

39 03221210-1 Fasole albe kg 100 GOST1584-2-90

40 15870000-7 Verdeata (mărar, pătrungel) kg 30 GOST1725-85

41 03221120-3 Țelina (bulbi mășcați p/u salată) kg 100 GOST1725-85

42 03221430-9 Broccoli kg 100 GOST1725-84

43 03222111-4 Banane kg 150 GOST29270-95

44 15811100-7 Pîine feliata SM173;1997

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: ______________Perioada   
ianuarie- iulie_ 2018__________________

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 
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Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1. Licenta de activitate Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. da

2. Certificat privind lipsa sau existenta 
restantelor fata de bugetul public national.

Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. da

3. Certificat de conformitate. Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. da

4. Certificat sanitar - veterinar Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. da

5. Certificat de inregistrare oficiala pentru 
siguranta alimentelor

Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. da

6. Oferta in conformitate cu cerintele 
stipulate  in caietul de sarcini.

Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. da

7. Informatii generale despre ofertant. Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: __Primaria  Costuleni____
b) Adresa: __s.Costuleni___________________________________
c) Tel: __023640236____________
d) Fax: __023640553____________
e) E-mail: marhirii@yahoo.com
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: __Arhirii Maria-contabil sef____

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: ora 1100 , 7 zile 
- pe: [data] 10.01.2018
- pe adresa: [Primaria  Costuleni
 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
10. Criteriul de atribuire este: [Prețul cel mai scăzut].
11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 zile].
12.  Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere” ]
 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer la contul autorității.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fiscal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f ) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: __210000,00_________
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Cererea ofertelor de prețuri 6-op/18

1.Denumirea autorităţii contractante: Gimnaziul-gradinita de copii  G.Sirtmaci»  r-ui Ceadir-Lunga

2.IDNO: 101161000572

3Tip procedură achiziție:  Cererea ofertelor de preture  

4Obiectul achiziției: produsele alimentare  Gimnaziul-gradinita de copii  G.Sirtmaci»

5Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul

 achiziţionării produsele alimentare pentru 

Gimnaziul-gradinita de copii  G.Sirtmaci»din 01.01.2018-31.07.2018

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Gimnaziul-gradinita de copii  G.Sirtmaci»

                                      [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018a., este alocată suma necesară din:  

Bujetul de Stat

[sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate

U
ni

ta
te

a 
de

 m
ăs

ur
ă

Ca
nt

it
at

ea Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 
referinţă

grafica 
ofurniza

1 15111200-1 Мясо говяжье до 3лет 
(телятина) свежее с костью кг 800 1кат.до 3 лет (телятина) 

свежее
1раз в 

неделю

2 15112130-6
Мясо куриное (грудинка 
без кости) мороженое 1 
категории

кг
150 в/сорт1кат. Фасов.в корт. 

упак.10-15кг
1раз в 

неделю

3 15111200-1
Мясо свиное  нежирное до 
1 года (свинина) свежее с 
костью

кг
300 1кат.до 1 года (свинина) 

свежее
1раз в 

неделю
4 03311230-3 Рыба хек замороженная без 

головы и внутриностей
кг 300 в/с без головы и 

внутриностей(крупная)
упаковка

1раз в 
неделю

5
15511100-4

Молоко коровье, 
пастеризованное, 1 л  пакет,    
2,5% жирность

литр 2500           
Пакет по 1 л

3 раза в 
неделю

6 15551310-1 Кефир,  0,5 л. пакет  2,5% 
жирность

Пак. 2000 Высший сорт - Пакет по 0,5 л 3 раза в 
неделю

7 155121100-
1

Сметана,  0,5 л. пакет, 10 % 
жирность

Пак. 350 Высший сорт - Пакет по 0,5 л 3 раза в 
неделю

8 15541000-2 Творог,  кг, 5 % жирности кг 500 Высший сорт – фасованный 
по 2 кг

3 раза в 
неделю

9 15530000-2 Масло сливочное (крестьянское), 
животного 
происхождения, без растительных 
жиров,   72,5 % жирности

кг 300

Высший сорт - Короб по 10  кг

3 раза в 
неделю
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10 15811100-7 Батон –Хлеб нарезной   /
пшеничный белый /,   0,6 кг., 
высший сорт, шт

 бул 4000 Высший сорт - Буханка по 0,6 
кг

ежедневно

11 15421000-5 Масло растит., подcолнечное, 
рафинированное, л

кг 130 Высший сорт -        Бутылка по 
5 л

1раз в 
неделю

12 15543000-6 Сыр твердый   45 %
Жирности

кг 80 в/с 45% 
(не острый)

1раз в 
неделю

13 03142500-3 Яйцо куриное диетеческое шт 7200 в/с диетеческое 1раз в 
неделю

14 15321000-4 Соки фруктовые осветленные 
(в тетрапаках 1-  литр) в 
осортим.

пак 200 в/с (в тетрапаках 1-  литр) 1 раз в месяц

15 03212100-1 Картофель  свежее кг 1800 стандартный 1раз в 
неделю

16 032211400-
0 Капуста   свежее Кг 400 стандартный 1раз в 

неделю
17 03221113-1 Лук   свежее Кг 300 стандартный 1раз в 

неделю
18 03221111-4 Морковь  свежее Кг 250 стандартный 1 раз в месяц
19 03221111-7 Свекла   свежее Кг 200 стандартный 1раз в 

неделю
20 03222321-9 Яблоки   свежее Кг 400 стандартный 1раз в 

неделю
21 Чеснок кг 5 стандартный 1раз в 

неделю
22 Лимоны Кг  10 стандартный 1раз в 

неделю
23 03222240-7 Бананы кг 100 стандартный 1раз в 

неделю
24 03222240-7 Апельсины кг 100 стандартный 1раз в 

неделю
25 03222240-7 Мандарины кг 100 стандартный 1раз в 

неделю
26  Ряженка 2,5% жирность,420гр шт 200 стандартный 1раз в 

неделю
27 15241300-2 Консервы в масле (сардины) шт 100 Банка 0,240гр 1 раз в месяц
28

КРуППА оВСЯнАЯ 
кг 100 Высший сорт – Фасованный 

в полиэтиленовые пакеты по 
1 кг

1 раз в месяц

29 13221270-9 огурцы маринованные шт 40 Высший сорт – 3-х литровая 
банка

1 раз в месяц  

30 15331462-3 Горошек зеленый 
консервированный 

шт 150 Высший сорт   Банка по425 1 раз в месяц  

31 15614000-5 Рис круглый кг 100 Высший сорт – Фасованный 
в полиэтиленовые пакеты по 
1 кг

1 раз в месяц  

32
15613000-8 Гречка, кг                     кг 100 Высший сорт – Фасованный 

в полиэтиленовые пакеты по 
1 кг

1 раз в месяц  

33
15611200-1 Крупа ячневая, кг       кг 100 Высший сорт – Фасованный 

в полиэтиленовые пакеты по 
1 кг

1 раз в месяц  

34

15613000-8 Крупа пшеничная, кг                  

кг 100
Высший сорт – Фасованный 
в полиэтиленовые пакеты по 
1 кг

1 раз в месяц  

35
15625000-5 Крупа манная, кг кг 150 Высший сорт – Фасованный 

в полиэтиленовые пакеты по 
1 кг

1 раз в месяц  

36
15613000-8 Крупа кукурузная крупная, кг

кг 100 Высший сорт – Фасованный 
в полиэтиленовые пакеты по 
1 кг

1 раз в месяц  

37
15331130-7 Горох   сухой, дробленый,  

кг 100 Высший сорт – Фасованный 
в полиэтиленовые пакеты по 
1 кг

1 раз в месяц  

38
15850000-1 Макаронные изделия (рожки)

 

кг 400 Высший сорт – Фасованный 
в полиэтиленовые пакеты по 
1 кг

1 раз в месяц  
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39 15831000-2 Сахар  кг 500 Высший сорт – Пищевой 
мешок до 1кг

1 раз в месяц  

40 15872400-5 Соль йодированная, кг кг 100 Высший сорт – Пачка по 1 кг 1 раз в месяц  
41 15332250-1 Повидло яблочное,   

осветленное                
шт 100 Высший сорт -   840 г 1 раз в месяц  

42 15896000-9 Дрожжи прессованные,  , 
пачка

шт 40 Высший сорт – Пачка по 50г 1раз в 
неделю

43 24323200-6 Лимонная кислота ,  20 г, 
пачка

пак 100 Высший сорт – Пакетик по 20г 1 раз в месяц  

44 ЧАй ЧеРный КРуПно 
ЛиСТоВой

пак 100 Высший сорт – Пакетик по 
100г

1 раз в месяц  

45 15872100-2 Черный перец молотый, 20 г  шт 100 Высший сорт – Пакетик по 20 г 1 раз в месяц  

46 15872100-2 Черный перец горошек шт  50 Высший сорт – Пакетик по 20 
г 1/25

1 раз в месяц  

47 15331428-3 Томат паста, масса сухих 
веществ 25% , шт 

шт 50 Высший сорт – Банка  
жестяная  

1раз в 
неделю

48 15871100-5 уксус 9%, л шт 50 Высший сорт – бут 1 л 1 раз в месяц  
49 изюм 200гр в пакете Пач 100 Высший сорт по200 грамм в 

пачке
1 раз в месяц  

50 24313310-7 Сода пищевая шт 50 в/с-пачка по 500гр 1 раз в месяц  

51  МуКА кг 200 в/с по 5 кг в пакете 1 раз в месяц  
52

03221210-1 Фасоль белая, кг
кг 50 Высший сорт – Фасованный 

в полиэтиленовые пакеты по 
1 кг

1раз в 
неделю

53    Кисель шт 150 в/с пакет по 250гр, 1 раз в месяц  
54 Какао шт 100 в/с пакет по 100гр 1 раз в месяц  
55 Лавровый лист Шт 100 1раз в 

неделю
56 15811500-1 Сушки сладкие (овальные) кг 50 в/с коробка по 3кг 1 раз в месяц  
57 15821200-1 Печенье кг 50 в/с коробка по 5кг 1 раз в месяц  
58  окорочка кг 150 Короба по 5 кг РМ 1раз в 

неделю
59 03117000-4 Ванилин шт 100 Пакет 2гр. 1 раз в месяц  
60 Крупа перловая кг 50 Высший сорт – Фасованный 

в полиэтиленовые пакеты по 
1 кг

1раз в 
неделю

61 Пшено кг 80 Высший сорт – Фасованный 
в полиэтиленовые пакеты по 
1 кг

1раз в 
неделю

62 Лаваш шт 200 1раз в 
неделю

63 Творожок шт 3500 упакованный по 100гр. 2 раза в 
неделю

6.Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: с 01.01.2018 -31.07.2018 по 
заявке в течении 24 часов.Gimnaziul-gradinita de copii  G.Sirtmaci 

 or. Ceadir-Lunga, str. Miciurin - 59

7.Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 оферта оригинал заверенный мокрой печатью 
участника на каждой странице дa

2 Данные об участнике Заверенный  мокрой печатью участника дa

3 Сертификат о регистрации предприятия

Копия выданный государственной 
регистрационной палатой М.и.Р. 
подтвержденный подписью печатью 
участника

дa 

4 Сертификат о наличии банковского 
счета Копия- банк, хранящий счета дa 

5 Сертификат об уплате налогов
Копия выданная  налоговой 
инспекцией(действительность сертификата в 
соответствии с требованиями Гни РМ)

дa
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6 Последний финансовый отчет обзор подтвержденный печатью и подписью дa

7 Сертификат соответствия

Выданный национальным органом  для 
проверки соответствия продукции- копия 
оригинала,заверенная печатью и подписью 
участника

дa 

8 Список учредителей EXSTRAZ EXSTRAZ ЭКоноМиЧеСКоГо АГенТА Фио 
персональный код дa 

9 Санитарный паспорт на транспорт Копия паспорта заверенная печатью дa

10 Санитарная авторизация на все 
продукты Копия   заверенная печатью дa

11

Санитарно медицинская книжка 
водителя  транспортного средства 
или экспедитора перевозящего 
продовольственные товары

Копия   заверенная печатью дa 

12
Поставщикам мяса- разрешение ЦПМ 
на функционирование бойни, где будет 
производится забой скота

Копия  заверенная мокрой печатью 
разрешение ЦПМ на функционирование 
бойни, где будет производиться забой скота, 
копию договора с владельцем бойни, если 
поставщик мяса не является владельцем 
бойни.

дa 

8.Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

 Denumirea autorităţii contractante: Gimnaziul-gradinita de copii  G.Sirtmaci

  Adresa: or. Ceadir-Lunga, str. Miciurin - 59

a) Tel: 0291 27813

b) Fax: 0291 23976

c) E-mail: gimn-sad.sirtmac@mail.ru 

 Numele și funcţia persoanei responsabile: Ruseva Zinaida 

9.Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă] ora 11.00

- pe: [data] 16.01.2018,  12 zile

- pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. Gimnaziul-
gradinita de copii  G.Sirtmaci»  

-  UTA Gagauzia  r-l Ceadir-Lunga  or.Ceadir-Lunga str.Micurin59

 Ofertele întîrziatevor fi respinse. 

10.Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul 
cel mai scăzut] наименьшая  цена  по позициям .

11.Termenul de valabilitate a ofertelor: [număr de zile] 30 дней.

12.Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere” ]

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.
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 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13.Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14.Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, leiL(Двести девяносто  тысяч леев) 290000,00 леев



73

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 12 IANUARIE 2018, MARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 7-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante: Gimnaziul „Gheorghe Riscanu”

2. IDNO: ______________1013620000294_________________________

3. Tip procedură achiziție: _________cererea ofertelor de preturi_____

4. Obiectul achiziției: _________produse alimentare________________

5. Cod CPV: ____15000000___-_8_

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

____produselor alimentare______

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Gimnaziul „Gheorghe Riscanu” or.Riscani____

[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară ianuarie-octombrie 2018, este alocată suma 
necesară din:___________bugetul de stat______

[sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/
serviciilor 
solicitate

Unitatea 
de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 15831000-2 zahar tos kg 650  din sfecla de zahar,ambalat in saci cite 50 kg

2 15000000-8 crupe kg 75  de griu,maruntit,curat ambalat in pachete cite 1 kg

3 15611000-4 fasole kg 115  cu bob intreg,alb,ales,ambalat in pachete cite 1kg

4 03212213-6 mazare uscata kg 120  intreaga slefuita,ambalata in pachete cite 1.0  kg

5 15530000-2 UNT  kg 150
 din smintina dulce nesarat cu grasimea 72.5%,fara 

adaus de grasimi vegetale,ambalat in pachete 
0.200gr.,doua ori pe saptamina pina la ora 8-00

6 15511000-4 LAPTE lit 2000
 pasterizat cu grasime 1.5%,ambalat  in pungi de 

polietilena, cite 1 lit.,doua ori pe saptamina pina la 
ora 9-00

7 155430000-6 BRINZA kg 120
 cu cheag tare ,45%,din lapte proaspat de vaca 

grasime,GOST 218:2001 odata in saptamina pina la 
ora 8-00

8 15542000-9 BRINZA kg 250
De vaci cu grasimea 6%,ambalat in punga de 1 kg, 
odata in saptamina pina la ora 8-00,SF03947208-

009:2011
9 15512100-1 SMINTINA kg 130 15%, în pachet de polietilenă 0,5KG SF03947208-

006:2009, doua ori pe saptamina pina la ora 8-00
10 0314200-3 OUA buc 8000 DE GAINA CU GREUTATEA NU MAI PUTIN DE 0.54 

GR,CU COAjA CURATA,CU GRADATIE UNIFORMA
11 15000000-8 magiun kg 70 din fructe in asortimentambalat in borcan de sticlâ 

0,85 kg
12 15000000-8 paste de rosii kg 65 ambalat cite un 1kg in borcan de sticla greutatea 

0,72 kg
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13 15000000-8 Ulei lit 30

NERAFINAT,PURIFICAT FABRICAT DIN SEMINTE DE 
FLOAREA SOARELUI,DE CULOARE DESCHISA,SI 

MIROS DE FLOAREA SOARELUI,AMB.IN BUTELII DE 
MASA PLSTICA CITE 5LIT.

14 03212100-1 cartofi kg 1500 de calitate superioara alese, curate, fâră colț

15 03221113-1 ciapa kg 50 de calitate superioara aleasa

16 03221112-4 morcov kg 150 de calitate superioara ales, fără noroi

17 15000000-8 VARZA kg 800  alba de calitate superioara

18 03221111-7 sfecla kg 140  rosie,de calitate superioara aleasa 

19 15000000-8 Crupe kg 80 orz marunt ales,calitate superioara, ambalat in 
pachet de polietilen cite 1 kg

20 15612100-2 faina KG 130 de griu calitate superioara GOST SM 202-2000

21 15000000-8 CRUPE DE 
PORUMB KG 200  DE PORUMB ALESE,AMBALAT IN PACHETE CITE 1 KG

22 15000000-8 CARNE KG 400
DE PORC CALITATE SUPERIOARA REFRIGERATă 
îN VACUM 5 kG FARA GRASIME,FARA OS FARA 

LIGAMENTE DE CULOARE ROZ.
23 15112000-6 PIEPT DE GAINA KG 1000 FARA OS,PROASPAT REFRIGERAT VACUM CU 

GREUTATEA DE 5 kG CALIATE SUPERIOARă
24 15000000-8  PESTE KG 570 FARA CAP, INGHETAT HEC, INTREG,CURAT,ALB, 

EVISCERAT, AMBALAT îN CUTII DE 5 kG
25 15811100-7 PIINE KG 2340 FELIATă, AMBALATă, ETICHETATă CU GREUTATEA 1 

kG,ZILNIC PINA LA ORELE 1000

26 15000000-8 Ulei lit 200

DIN SEMINTE DE FLOARE SOARELUI RAFINAT 
DEZODORIZAT FARA GUST,SI MIROS SPECIFIC,FARA 

ADAUSURI VEGETALE,AMB.IN BUTELII DE MASA 
PLASTICA CITE 5 LI.

27 15000000-8 crupe KG 90 de hrişcă,curat ambalat in pachete cite 1 kg

28 15000000-8 crupe KG 100 De orez rotund,curat ambalat in pachete cite 1 kg

29 15000000-8 crupe KG 35 De griş,curat ambalat in pachete cite 1 kg

30 15000000-8 ciai KG 20 Ambalat, În pachețele de 0,15 kg

31 15000000-8 sare KG 50 Iodata, curată ambalat în pachete cîte 25 kg

6. Termenul de livrare/prestaresolicitatșiloculdestinației finale:pina la 30.09.2018,laGimnaziul 
“Gheorghe Riscanu “  or.Riscani  str.31August 2,saptaminal,zilnic.

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de inregistrare a intreprinderii xerocopii vizate cu stapila umeda,semnate de 
operator da

2 extras din registru de stat xerocopii vizate cu stapila umeda,semnate de 
operator da

3 certf.privind lipsa datoriilor la bujetul 
de stat,

in original,cu stampila umeda, semnate de 
participant da

4 autorizatie de functionare xerocopii vizate cu stapila umeda,semnate de 
operator da

5
autorizatie veterinar sanitara de 
functionare pentru produsele 
animaliere 

xerocopii vizate cu stampila umeda,semnate de 
operator da

6  ultimul raport financiar xerocopii vizate cu stampila umeda,semnate de 
operator da

7 certificate de conformitate a produselor xerocopii vizate cu stampila umeda,semnate de 
participant da



75

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 12 IANUARIE 2018, MARȚI

8 oferta produselor in original,semnata,stampilata de participant. da

9 licenta de activitate xerocopii vizate cu stampila umeda,semnate de 
operator da

10 pasaport sanitar al transpotului xerocopii vizate cu stampila umeda,semnate de 
operator da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

9. Denumirea autorităţii contractante: Gimnaziul “Gheorghe Riscanu “  or.Riscani  str.31August 2, 

a) Adresa: or.Riscani,str.31 August 2

b) Tel: 069948964

c) Fax: ______________

d) E-mail: riscanism@mail.ru

e) Numele şi funcţia persoanei responsabile: __Cucuta Victoria______

 Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: ora_10__

- pe: _7 zile,  10.01.2018

10. peadresa: Gimnaziul “Gheorghe Riscanu “  or.Riscani  str.31August 2, 

 Ofertele întîrziatevor fi respinse. 

11. Criteriul de atribuire este: Cel mai mic pret,prezenta tuturor documente obligatorii de calificare.

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: _________30 zile__________.

13. Garanția pentru ofertă:nu se cere

14. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

15. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 275000lei (doua sute douazeci mii lei 00 bani)
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Cererea ofertelor de prețuri 8-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Petreşti

2. IDNO: 1007601004700

3. Tip procedură achiziție: Concurs prin cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: produse alimentare

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării    

 Produselor alimentare____________

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primăria comunei Petreşti,_r-nul Ungheni__ 

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma necesară din: 

bugetul local__.

[sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1. 
1

15112000-6 Găini  în stare proaspătă  kg 550 GOST25391-82
Pachete 1kg

2. 15112000-6 Piept de pui proaspăt kg 200 GOST25391-82
Pachete 1kg

3. 15221000-3 Peşte congelat „Hec”fără cap. kg 180 GOST 20057-96, fără cap
4. 15625000-5 Crupă  de griş kg 150 PD MD67-38869887-005:2005 

calitate superioară; pachete 1kg
5. 15613000-8 Arpacaş de orz kg 100 GOST5784-60 calitate superioară, 

pachete 1kg
6. 15613319-7 Crupă de grîu expandat kg 70 PD MD67-38869887-005:2005 

calitate superioară; pachete 1kg
7. 15613380-5 fulgi   de ovăz kg 70 PT MD-67-38179823-002:2006 

calitate superioară; pachete 1kg
8. 03211000-3 Hriscă kg 120 GOST 5550-74  calitate superioară; 

pachete 1kg
9. 15614100-6 Orez cu bob lung kg 120 GOST6292-93

pachete 1kg
10. 03221220-4 Mazăre uscată kg 100 PTMD67-38869887-003:2005 

pachete 1kg

11. 03221221-1 Mazăre verde Borc 120 GOST 15842-90
Borcane 0,600g-1kg

12. 15831000-2 Zahăr tos din sfeclă de zahăr kg 600 GOST21-94,
Saci 50 kg

13. 15331130-7 fasole kg 150 pachete 5kg
14. 15811500-1 Făinoase: Covrigei kg 100 Pachete 1-5 kg
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15. 15850000-1 Paste făinoase calit.super. kg 200 GOST875-92
Pachete 1 kg

16. 15612100-2 Făină de grîu,cal.superioară kg 170 SM202:2000
Calitate superioară; saci 10 kg

17. 15820000-2 Biscuiţi cu continut de zahar 
redus

kg 120 RT MD-67-38653087
Cutii 6-7 kg

18. 15421000-5 Ulei vegetal rafinat Litri 150 PTMD67-05691233-004:2005 but.
PET 3-5 L

19. 15331423-8 Tomat 25% Borc 60 GOST 3343-89
 1kg

20. 15841000-5 Cacao 100gr. pachete 50 GORT 108-76
Pachete – 0,1 kg

21. 15863000-5 Ceai negru  cu frunze mascate 
(1x0.100gr)

Pach 70 GOST 1939-90
Cutii 0,100 gr vărsat

22. 15872400-5 Sare iodată kg 70 GOST 13830-97 
23. 15800000-6 Bors acru . buc 150

Butelii la1 litru-1,5 litri

24. 15872100-2 Piper negru măcinat/boabe Pach. 60 Pachete 0,02 kg
25. Bicarbonat de sodiu pachet 10 GOST 2156-76

Pachete 0,5 kg
26. 15898000-9 Drojdie 50gr. pachet 50 Pachete 0,05 kg
27. 15321000-4 Sucuri din fructe 1x2000gr. pachet 700 SM 183:2003

Pachete tetrapac
28. 15870000-7 Frunză de laur Pachet 60 Pachete 0,01 kg
29. 15871110-8 Otet de masă 6%  1 litru din vin sticle 20

30. 03142500-3 Ouă dietice buc       2600 cutii
31. 15870000-7 Condimente pentru supe 

1x0.2kg
pach 25 TUU22636908-004-99

Pachete 0,2 kg
32. 15332250-1 Peltea din fructe (chiseli) pachet 25 Pachetele 0,250gr-300gr
33. 15800000-6 Vanilin buc 80 Pachetele

0,01 gr
34. 15530000-2 Unt din smîntînă dulce  72.5% 

(1x200gr.)
pachet 900 GOST37-91

Pachete 0,2 kg
35. 03333000-4 Lapte de vaci 2.5% litri 4000 GOST 13277-79

Pachete 1 litru; 2,5%
36. 15500000-3 Chefir 2.5%(1x 500gr) pachet 600 PTMD67-04928383-013

Pachete 0,5 litri; 2,5%
37. 15542000-9 Brinza de vaci5% (1X250gr.) Pachet 900 PTMD67-00400053-058:2001

Pachete 0,250 kg; 5%
38. 15512000-0 Smintina 10% (1x500gr.) pachet 120 TU-10.02.02.789.09-89

Pachete 0,5 kg; 10%
39. 15545000-0 Cascaval 45% cu cheag tare. kg 70 SM-218:2001
40. 15300000-1 Fructe: mere kg 1000 cutii
41. 15300000-1 banane kg 600 cutii
42. 15310000-4 Legume: cartofi kg       1800 Saci 30 kg
43. 15331140-0 Varză kg 400 Saci 10-20 kg
44. 15310000-4 Sfeclă rosie kg 250 Saci 3-5 kg
45. 15310000-4 morcov kg 250 Saci3-5 kg
46. 15310000-4 ciapă kg 330 Saci 3-5 kg
47. 15112000-6 Magiun din fructe, sterilizat 

(calitatea I)
kg 70 GOST 6929-88

Borcane 0,600g-1000g
48. 15612210-6 Făină de porumb(măscata) kg 60 Pachete 1 kg
49. lămăi kg 30 Pungi 1 kg
50. 15235000 Sardina in ulei b/m 70 Cutie de carton
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51. Fructe uscate (asorti) kg 100 Pungi de hîrtie
52. 15111100-0 Carne de vita refrigerata kg 230

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:  Primăria comunei  
Petreşti(Gradinita s. Petresti ,Gradinita s.Medeleni) începînd cu 01.01.2018 pînă la 15.07.2018

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta Original obligatoriu

2 Certificat de înregistrare Copie cu aplicarea stampilei umede obligatoriu

3 Certificat de la IFS despre lipsa datoriilor Original obligatoriu

4 Certificat de conformitate a mărfurilor Copie cu aplicarea stampilei umede obligatoriu

5 Ultimul raport financiar Copie cu aplicarea stampilei umede obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Petreşti
b) Adresa:  satul Petreşti R-nul Ungheni____________________
c) Tel: 023642238____
d) Fax: 023642238____
e) E-mail:  primaria.petresti@mail.ru
f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ghebos Alexei contabil şef

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: ora 11.00
- pe:10.01.2018
- pe: 7 zile din data publicarii
- pe adresa:  Primăria comunei Petresti, r-nul Ungheni
 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
10. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preţ pe poziţie
11. Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 zile
12.  Garanția pentru ofertă:  nu se cere
 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer la contul autorității.

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 200000___________
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Cererea ofertelor de prețuri 9-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante:Primaria or. Costesti r-ul Riscani

2. IDNO:  1007601002795

3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor si Preturi

4. Obiectul achiziției: Procurarea produselor alimentare pentru gradinite de copii or.Costesti, s. 
Pascauti , s. Damascani

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Procurarea produselor alimentare pentru gradinite de copii or.Costesti, s. Pascauti , s. Damascani 

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primariei  or. Costesti r-ul Riscani

                                            [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018 1 simestru, este alocată suma necesară din: 
_________________Bugetul de Stat______________.

[sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea 

de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 
Standarde de referinţă

29 Chifle cu mac kg 70 Ambalate etichitate cite 1-2 bucat. Din faina 
integrala

30 Chifle cu stafide Kg 70 Ambalate etichitate cite 1-2 bucat. Din faina 
integrala

31 Piine de griu Kg 1260 Din faina integrala feliate etichitate cite 1 buc

32 Piine de secara Kg 180 Din faina integrala feliate etichitate cite 1 buc

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: Pina la 30.06.2018 r-ul Riscani 
,Gradinita Costesti ,Gradinita Pascauti , Gradinita Damascani _______________________________

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta produselor Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului da

2
Certificat/Decizie de inregistrare a 
interprinderei/Extras din Registrul de Stat 
al persoanelor juridice

Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului da

3 Licenta de activitate Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului da
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4 Informatii generale despre ofertant Original.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului da

5
Certificat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor, contributiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului da

6 Pasaport sanitar Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului da

7 Autorizatia sanitara-veterinara Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului da

8 Raport financiar an 2017 Copie.Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

 Denumirea autorităţii contractante: Primaria  or.Costesti r-ul Riscani
1. Adresa: Primaria  or.Costesti r-ul Riscani Prieteniei 10
2. Tel: 0256-3-22-40
3. Fax: 0256-3-23-50
4. E-mail: primariacostestiriscani0@gmail.com
5. Numele şi funcţia persoanei responsabile: 

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

10. pînă la:  ora 10-00, 7 zile
11. pe: [data] 10.01.2018
12. pe adresa: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor (biroul)]. 
 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
13. Criteriul de atribuire este: cel mai mic pret /calitatea produselor gosturilor
14. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
15.  Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere” ]
 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 
16. Garanție bancară sau
17. Transfer la contul autorității.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fiscal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f ) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

18. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la 
sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor;

 Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

19. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 13412,80 
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Cererea ofertelor de prețuri 10-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante:     Primaria comunei Purcari

2. IDNO: _ 1007601006243

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: Procurarea produselor alimentare  la dradinite s. Purcari și s.Viișoara r-ul Ștefan Vodă

5. Cod CPV: 15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării   

 Proccurare de  produse alimentare  pentru gradinițe din s.Purcari și s.Viișoara r-ul Ștefan Vodă

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Primăriei comunei Purcari

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma necesară din: 

Bugetul  local al Primariei Purcari_.

[sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura 
de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii: prin cererea ofertelor de prețuri

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă

15800000-6 Procurarea  de produse alimentare 
pentru gradinițe

Conf.
ofertei Conf.ofertei

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: _____________________________

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 oferta Original.Confirmata prin aplicarea semnăturii și 
stampilei participantului Da

2
Cert.de inregistrare a intreprinderii/
extras din Registr. de stat al pers.
juridice

Original.Confirmata prin aplicarea semnăturii și 
stampilei participantului Da

3 Licența de activitate Copie.Confirmata prin aplicarea semnăturii și 
stampilei participantului Da

4
Certificatul de efectuare  sistematică 
a platii impozitelor ,contribuțiilor 
eliberat de Inspect. Fiscal

Copie.Confirmata prin aplicarea semnăturii și 
stampilei participantului Da

5 Certificatul sanitar de funcționare Copie.Confirmata prin aplicarea semnăturii și 
stampilei participantului Da

6 Certificatul de conformitate a 
produselor

Copie.Confirmata prin aplicarea semnăturii și 
stampilei participantului Da
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7 Autorizație pentru amplasarea 
funcționarea depozitelor

Copie.Confirmata prin aplicarea semnăturii și 
stampilei participantului Da

8 Autorizație sanitara veterinară de 
funcționare

Copie.Confirmata prin aplicarea semnăturii și 
stampilei participantului Da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Purcari

b) Adresa: primaria  s.Purcari ,r-ul Ștefan Vodă

c) Tel: 060191906,0242-30-4-37

d) Fax: 0242-30-4-38_

e) E-mail: spiceacs@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Spiceac Silvia

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la:   la  7 zile ,ora    11-00

- pe: 10.01.2018 

- pe adresa: Primaria  s.Purcari r-ul Ștefan Vodă ,biroul  contabilității

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: Cel mai mic preț evaluat pe fiecare poziție

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

12.  Garanția pentru ofertă: Nu se cere

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la 
sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor;

 Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 158300 ,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 11-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei

2. IDNO: 1012620010900

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare

5. Cod CPV:15800000-6

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

Produselor alimentare pentru a I jumatate a anului 2018

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.

6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: Buget local

7. Modalităţi de plată: prin transfer in termen de 30 zile in baza facturii fiscale 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de 

referinţă
1 15811100-7 Pâine din făină de grâu c/sup.400gr. 

feliată kg 1500 Din făină de grâu calit sup 400gr 
feliată GOST-28807-90

2 15111100-0 Carne de vită fără os proaspătă-răcită kg 425 Proaspătă răcită fără os GOST 
698-84

3 15543400-0 Cașcaval tare 45-50 % Kg 375 45-50 % grăsime SM218:2001

4 15550000-3 Chefir 2,5 % în pac. Poliet 0.5 l L 800 În pac poliet 0.5L 
PTMD100911A011198-11

5 15613310-4 Crupă de hrișcă din boabe întregi Kg 200 Boabe întregi amb în pac 1kg 
GOST26791-89

6 15112130-6 Fileu de găină proaspăt-răcit Kg 425 Fără os proaspăt răcit amb în 
caserolă 1 kg GOST25391-82

7 15221000-3 Peste congelat,hec Kg 425 Fără cap Hec GOST20057-90

8 15511100-8 Lapte proaspăt 2,5% 1L. L 1000 2,5% pasterizat în pac 1L 
GOST13277-79

9 15871110-8 Oțet de masă 9% în amb 1L Buc. 30 De masă 9% 1L PTMD67-
00400053025:2006

10 15614100-6 Orez slefuit intreg, rotund Kg 130 Rotund intreg GOST6292-93

11 03222111-4 Climantine/mandarine Kg 500 Proaspete nu stricate

12 03222111-4 Banane Kg 600 Proaspete nu stricate 15-20 cm

13 03222321-9 Mere proaspete c/s Kg 1000 Proaspete nu stricate
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14 15872400-5 Sare iodata in pachete/1 kg Kg 30 Amb in pac 1 kg GOST13830-98

15 03211900-2
Faina de porumb amb 1 kg

Kg 70 Amb in pac 1 kg SM202:2000

16 15331427-6 Pasta de rosii c/s 25% in borcane de 
sticla 0.7 kg

Borc. 40 In borc de sticla 0.7 L GOST3343-
89

17 15421000-5 Ulei rafinat deodorizat in amb. 
1-5 L L 250 Rafinat deodorizat 1-5 L 

PTMD67-05691233

18 15530000-2 Unt de vaca din smantana dulce cu 
grasime 72.5% ambalat 200gr Kg 400

De vaca din smantana dulce cu 
grasime 72.5% ambalat 200 gr 

GOST37-91
19 15831000-2 Zahar-tos Kg 200 GOST21-94

20 03221400-0 Varza Kg 300
Proaspata compacta,rotunda cu 
greutatea de 2 kg in sus amb in 

plasa pana la 10 kg

21 03221112-4 Morcov Kg 200
Cu lungimea de 15-20 cm 

culoarea portocaliu roscat amb. 
In plasa de pana la 10 kg

22 15821200-1 Biscuiti diferiti pentru copii Kg 100 Cu lapte topit amb cutii 3-5 kg 
GOST24901-89

23 03221113-1 Ceapa Kg 250 Mascata uscata in plasa de pana 
la 10 kg

24 03212100-1 Cartofi Kg 1000 Mascati calibru +55 in sus amb in 
plasa pana la 20 kg

25 15111100-0 Carne de porc macra fara os proaspata-
racita Kg 425

Proaspata racita fara os GOST 
698-84

26 03211900-2 Fulgi de ovaz in pac. 0.5 kg kg. 25 In pachet 0.5 kg mascati

27 15811200-8 Chifla cu seminte Buc. 3800 60 gr din aluat cu drojdie coapte 
GOST15810-96

28 03211100-4 Crupă de arnăutcă kg 150 Ambalat in pac de 1 kg HG520din 
22.06.2010

29 03222210-8 Lămâie kg 75 In stare proaspata  120-150gr

30 1531000-4 Suc din fructe ambalat L 1000
De fructe și legumede 1 LSM 183 

2003 cu zaharoza nu mai mare 
de 0,5

8. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

9. Tipul contractului: de vinzare-cumparare .

10. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 5 luni (ianuarie – mai )

11. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 15.06 .2018  (cinci  luni)

13.   Locul executării lucrărilor: Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei

14.   Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe pozitii

15.  Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: 

 Cel mai mic pret      
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16.   Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, 
precum și ponderile lor:

a) 

b) ________________________________________________________________________

c) ________________________________________________________________________

17.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

18.  Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii
copie emis de Camera Înregistrării de Stat, 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
participantului

Obligatoriu

2

Certificat de atribuire a contului bancar

copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea 
certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar
copie confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

5 Oferta de preț
confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

6 Certificat de conformitate 
copia originalului eliberat de Organismul Naţional 
de Verificare a conformităţii produselor, confirmată 
prin ştampila şi semnătura participantului

Obligatoriu

7
Declaraţia privind conduita etică şi 
neimplicarea în practici frauduloase şi de 
corupere

Conform F3.4 din Documentația Standard. Obligatoriu

8 Autorizaţia sanitară veterinară de 
funcţionare (pentru produse animaliere)

copia semnată şi ştampilată de participant
Obligatoriu

9 Paşaportul sanitar ,autorizatia sanitar- 
veterinara al transportului

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată de 
participant eliberat de CS Publică Obligatoriu

10

Lista fondatorilor operatorilor economici 
– nume, prenume, cod personal copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

11 Autorizaţia sanitară de funcţionare 
(pentru produse alimentare) copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

12 Certificat de calitate şi de provenienţă a 
materiei prime ( făină , grîu )

 copie -confirmat prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

13

Confirmare de deţinere a stocului 
de făină/grîu, necesar îndeplinirii 
contractului de achiziţie pe o perioadă 
de cel puţin 10 zile

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu

14

Certificat de deţinere a laboratorului 
atestat pentru efectuarea controlului 
permanent asupra calităţii  sau contract 
cu asemenea laborator.

original – eliberat de Participant Obligatoriu

15

«Certificat de inspecție a calității 
cerealelor și a derivatelor cerealelor», 
eliberat de Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor

copie - confirmată prin semnătura şi ştampila 
participantului Obligatoriu
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19. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei

b) Adresa: Orhei str. V.Lupu 13

c) Tel: 0.235.2-34-73; 0.235.2-32-10

d) Fax: 0.235.2.34-73

e) E-mail:

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile:S.Muravschi.

 Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară 
a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant). 

 Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: 

 În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

20. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, 
urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: [ora exactă] _     1100   __

- pe: [data]10.01.2018 __7 zile_

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante și locul concret de 
depunere a ofertelor] : Liceul Teoretic Alecu Russo or. Orhei str. V.Lupu 13

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste 
la deschiderea ofertelor.

22. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

23. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

24.  Garanția pentru ofertă: Nu se cere

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer bancar.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 
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(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

25. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabilește procentual 
din preţul contractului adjudecat]:   Nu se cere

26. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]:   Nu se cere

a) Nu se cere.

b) Societate pe acţiuni

c) Societate cu răspundere limitată

d) Altele ____________________________________________________________________

27. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională 
de soluționare a contestațiilor.

28. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

29. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:  320000.00   lei.
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Cererea ofertelor de prețuri 12-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria s.Andruşul de Sus

2. IDNO: 1007601006575

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Produse alimentare

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor alimentare

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor primăriei s. Andruşul de Sus (grădiniţa „Floricica”)

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, 

este alocată suma necesară din: bugetul local.

[sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 15112130-6 Pulpe de găină de fierbere 
rapidă ct. I kg 450

În cutii de carton, cu greutatea de 5  
kg , calitatea I, congelate
GOST 25391-82

2 15241500-4 Pește macrou  (fără cap) kg 150 Ambalat în cutii 5 kg, congelat
GOST 25391-82

3 15221000-3 Peşte congelat, argentina kg 100 GOST 20057-96

4 03311000-2 Peşte hec fără cap 0,3 kg., 
congelat kg 100 0,3 kg., congelat,

GOST 20057-96

5 15421000-2 Ulei de floarea soarelui rafinat kg 140

Floarea soarelui, rafinat, 
dezodorizat, în sticle cite 5 l., 
recalculate la kg.
PT MD67-05691233-001:2002

6 03211900-2 Crupă de hrișcă c/s ambalat 1 
kg kg 80 GOST5550-74

7 15612100-2 Faină de grîu kg 300 SM202-2000
Calitate superioara in saci de 50 kg

8 03211900-2 Crupe de orz c/s ambalat 1 kg kg 80 GOST5784-60

9 03142500-3 OREZ c/s ambalat 1 kg kg 100 GOST-6292-93

10 03211900-2 Crupe de arpacas
c/s ambalat 1 kg  kg 20 GOST5784-61

11 15625000-5 Crupe de griș c/s ambalat 1 kg  kg 100 GOST 7022-97

12 03211900-2 Crupe de 
Ovăs  c/s ambalat 1 kg  kg 75 GOST21149-93

13 15612210-6
Crupe de porumb c/s ambalat 
1 kg  kg

50
GOST 14176-69
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14 03211900-2 Crupe de arnăut c/s ambalat 
1 kg  kg 75 SAN PIN2,3,2,560-96

15 15850000-1 Produse fainoase tăiţei (pachet 
0,4 kg) kg 200 HG775 DIN 03,07,2007

16 15850000-1 Paste fainoase în asortiment  kg 300 GOST875-92, SM191:1999, SM1003

17 15831000-2 Zahăt tos kg 300 GOST 21-94

18 03212213-6 Mazăre uscată c/s ambalat 1 kg  kg 75 PTMD 67-38869887-003-2005

19 03221221-2 Mazăre verde conservata,  buc 120 GOST15842-90
În borcane de 720 gr

20 15898000-9 DROjDIE USCATA buc 50 GOST 171-81
În pliculete de 100 gr

21 15332290-3 Magiun din fructe buc 20 
GOST6929-88
Sterilizat calitate superioara în 
borcane de sticlă 1 kg

22 15864100-3 Ceai la pliculete  buc 30 GOST1937-90
C/S ambalat în cutii de 100 pachete

23 15772400-5 SARE IODATĂ GOST13830-97 kg 100 În pachete de polietilen de 1 kg

24 15870000-7 Condimente și mirodenii buc 250 SAN.PIN2,3,2,560-96
În pachete de 80-100 gr

25 15870000-7 SARE DE LĂMÎIE buc 200 În pachete de 20 gr

26 15870000-7 FRUNZE DE DAFIN buc 30
GOST17594-81
Ambalat în pachete de polietilena 
de 10 gr 

27 15872100-2 Piper negru buc 60 GOST29050-91
În pachete de 20-50 gr

28 15800000-0 Pastă de roşii buc 75
Calitatea I, în borcane cu greutate 
de 720 gr, borcan din sticlă 25 %.
GOST 3343-89

29 15331500-2 Castraveti marinati buc 30 GOST20144-74
În borcane de 3 l

30 15871110-8 Oţet de masă l 24 Sticle 1 L

31 03142500-3 Ouă de gaina SM 89 buc 5000 De masa,dietice cat.B cu greutatea 
nu mai mica de 63 gr

32 03222334-3 PRUNE USCATE kg 50 Ambalat cutii carton

33 15892100-8 Suc natural la borcan din fructe 
3 L. buc 500 SM 183:2003

34 15892100-8 Suc natural la borcan din 
tomate 3 L. buc 30 SM 183:2003

35 15842310-8 Zefir kg 20 CERTIFICAT DE CALITATE

36 15842300-5 HALVA GOST6502-94 kg 10 Cu adaos de nucusoare şi cacao, 
ambalat în cutii de 5 kg

37 1581200-1 Biscuiti  la ceai c/s (2-3 tipuri) kg 100 CS MDCTU 24901-89

38 15821200-1 Turte dulci kg 50
GOST15810-96 
Cu aroma de zmeura ambalate în 
cutii de carton cîte 4 kg

39 15112000-6 File de găină congelat  C/S kg 200 GOST 25391-82
Ambalate în cutii de carton

40 15833100-7 Napolitane kg 50 GOST 14031-68
Cu umplutura, ambalate în cutii

41 03222115-2 Stafide kg 20 Ambalate în cutii de carton cite 5 
kg

42 15131230-6 Brînză cu cheag kg 80 CERTIFICAT DE CALITATE

43 15543000-6 Cascaval cu cheag la calup kg 75 GOST 11041 SAU SM218-2001

44 15870000-7 Zahar vanilat buc 50 SAN.PIN.2,3,2,560-96
În pachetele de 2 gr

45 15113000-3 Carne de porcină refriferată 
fără os kg 230 GOST 7724-77

46 15111100-0 Carne de vită proaspătă 
refrigerată  fără os kg 230 GOST 779-55
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47 15551300-8 CHEFIR 2,5% PACHET 1/500 KG buc 700 GOST4929-84

48 15542000-9 BRINZĂ DE VACI 18% kg 300 PT MD67-00400053-058-2006 
punga de 1-5 kg

49 15512100-1 SMINTINĂ 20%  PACHET 1/500 
KG buc 300 TU 0, 02,789, 09, 89 20% 

50 03333000-4 Lapte de vaca proaspăt 2,5,% l 4000 GOST 13277-79

51 15831000-2
Unt 72,5%,din smintina dulce 
nesarat fara adaos de grasimi 
vegetale în pachete de 0,200 gr 

buc 1000 GOST 37-91

52 15811006-6 Covrigi kg 40 SM DSTU 3781-2005

53 15000000-8 Porumb dulce conservat în 
cutie 425 gr buc 50 GOST 15877

54 15811100-7 Baton buc 3000 0,5 kg feliat,ambalat

55 15811200-8 Chifle cu magiun buc 600 0,110

56 15811200-8 Chifle ”urechiușe”  buc 600 0,100 kg

57 15841000-5 Cacao100gr buc 50 GOST 108-76

58 03212100-1 Cartofi > 100gr Kg 300 Calitate superioară

59 03221112-4  Morcov  c/s Kg 50 Calitate superioară

60 03221113-1 Ceapă c/s Kg 50 Calitate superioară

61 03221400-4 Varză c/s Kg 75 Calitate superioară

62 03221111-7 Sfeclă roșie c/s Kg 30 Calitate superioară

63 15331130-7 Fasole albe c/s Kg 50 Calitate superioară

64 03222331-9 Mere în asortiment c/s Kg 100 Calitate superioară

65 03221000-6 Usturoi c/s Kg 2 Calitate superioară

66 03222210-8 Lămîie c/s Kg 15 Calitate superioară

 Pentru poziţiile 58,59,60,61,62,63,64,65,66  ofertele vor fi prezentate pentru perioada 
01.01.2017-01.04.2018

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 01.01.2018-31.12.2018, locul 
destinaţiei este grădiniţa din s. Andruşul de Sus.

 Graficul de livrare va fi coordonat cu beneficiarul

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/
cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Date despre Participant original – confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; da

2 Oferta original – confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampila 
Participantului; da

3 Certificat de înregistrare a 
întreprinderii

copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale), confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului;

da

4

Certificat de conformitate, 
sau alt certificat care 
confirmă calitatea bunului 
propus

copie – eliberat de Organismul de certificare acreditat în sistemul 
Naţional de Acreditare - confirmată prin ştampila şi semnătura 
participantului

da

5 Autorizaţie sanitară de 
funcţionare

copia – confirmată prin semnatură şi ştampila Participantului 
(pentru produse alimentare); da
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6 Paşaportul sanitar al 
transportui

copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului, - 
eliberat de CSP; da

7 Extras din Registrul de Stat copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului, da

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria s. Andruşul de Sus

b) Adresa: s. Andruşul de Sus, raionul Cahul

c) Tel: 029958810

d) Fax: 029958987

e) E-mail: andrusuldesus@mail.ru

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Ciobanu Sorin, primar

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [11.00] 

- pe: 10 zile, 15.01.2018

- pe adresa: Primăria s. Andruşul de Sus. 

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut pe poziţie.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

12.  Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere” ]

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 215000 lei



92

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 12 IANUARIE 2018, MARȚI

Cererea ofertelor de prețuri 13-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante: I.P.Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”

2. IDNO: 1012620010232

3. Tip procedură achiziție: Concurs Cerere Oferta de Pret

4. Obiectul achiziției: Produse Alimentare

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

produselor alimentare

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  Institutiei Publice Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”

                                    [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară  ianuarie-mai 2018, este alocată suma necesară din: 

bugetul local.

[sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 15542000-9 Brinza proaspata de vaci 18% kg 400 18%,ambalaj 2-5kg.PT MD 67-00400053-
058:2007

2 15511100-4 Lapte pac 1880 Ambalat in pachet de 
1 litru

3 15111100-0 Carne de vita proaspata macra 
fara os kg 95

Din animal domestec crescut intr-o 
singura gospodarie,alimentate fara 

anabolice.GOST -779-55
4 15542100-0 Brinza cu cheag tare kg 250 45% cu cheag tare SM 218:2001

5 03212100-1 Cartofi kg 1650 Calitate superioara, nestricate, marime nu 
mai mic de 5 cm GOST-7616-85

6 15863200-7 Ceai negru pac 126 Ambalat in pac.de 100gr.cu frunze mari.
GOST 1939-90

7 03221113-1 Ceapa uscata kg 300
Uscata, calitate superioara amb.5kg 

nestricata. De greutate nu mai mica de 
0.65 gr. GOST27166-86

8 03211900-2 Crupa de gris pac 110 In ambalaj de 1kg, calitatea superioara 
GOST 7022-97

9 15540000-5 Brinzica dulce cu vanilie sau 
stafide buc 1910 pachet 100 gr.

10 03211900-2 Crupa de porumb pac 135 In ambalaj de 1 kg, calitatea superioara 
GOST 7616-85

11 15612100-2 Faina de griu pac 20 In ambalaj de 1 kg calitatea superioara 
SM202:2000 GOST 14176-69

12 15112130-6 File de pui pac 1370 In ambalaj de 1 kg calitatea superioara

13 15613380-5 Fulgi de ovas pac 150 in ambalaj de 500 gr. Calitatea superioara 
GOST 21149-97
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14 03211900-2 Hrisca pac 105 Boabe intregi,categoria I in ambalaj de 
1kg GOST 5550-74

15 03221221-1 Mazare verde conservata borc 80 Calitate superioara Verde in borcan din  
sticla de 420g  , GOST 15842

16 03221112-4 Morcovi kg 150 Ambalati la 5 kg de marime 
medie,nestricati, GOST 26767-85

17 03222321-9 Mere kg 2750 De marime medie,nestricati, proaspete, 
calitate superioara.

18 15614100-6 Orez rotund slefuit c/s pac 120 Boabe intregi, calitate superioara ambalat 
1 kg GOST 6292-93

19 03142500-3 Oua de gaina buc 7530 Mascate, de masa,categoria B, greutatea 
nu mai mica de 63gr. SM-89

20 15331425-2 Tomate in sos propriu borc 150 Calitatea superioara, in borcane cu 
greutate de 700gr, borcan din sticla 25% 

GOST 3343-89
21 15850000-1 Paste fainoase c/s kg 150 Din griu grupa V, clasa I, calitate 

superioara. Ambalaj de 5 kg. GOST 875-92
22 03311000-2 Peste „HEC” kg 360 Congelat fara cap. GOST 20057-96

23 15872100-2 Piper negru macinat pac 40 Pachetel de 20 gr.GOST 29050-91

24 15872400-5 Sare iodata pac 40 In pac. polietilen de 1 kg GOST 13830-97

25 15331100-8 Sfecla rosie kg 125
De masa ambalat 5 kg, de marime medie, 

calitatea superioara nestricata. GOST 
26766-85

26 15321000-4 Suc de mere pac 1200 Limpezit, tetrapac 1L. SM-183-2004

27 15411100-3 Ulei rafinat 1 180
Floarea soarelui, rafinat, deodorat, 
ambalat in sticle cite 1 L. PT MD67-

05691233-001:2002

28 15530000-2 Unt pac 450
Ambalat 200g, din smintina dulce nesarat 

72.5% grasime, fara adaos de grasimi 
vegetal, GOST 37-97

29 15811000-6 Vanilie pac 100 Ambalat in pachetele de 2 gr

30 15331140-0 Varza kg 790
Proaspata nu infoiata. In saci 25kg 

calitatea superioara ,de marime medie, 
nestricata. GOST 26768-85

31 15831000-2 Zahar tos kg 400 Din sfecla, calitatea superioara in saci de 
50kg. GOST 21-94

32 Crupa de griu kg 90 Ambalata la pac de 1kg

33 15551300-8 Iaurt buc 1910 ambalat 100gr. 1.2%.

34 15512000-0 Smintina pac 200 Ambalat la pachet 500gr. 15%.

35 03130000-1 Frunza de dafin pac 10 Ambalat la pachet 15gr

36 03222210-8 Lamie kg 60 De marime medie, nestricate, proaspete.

37 03221420-6 Conopida kg 100 Proaspata de marime medie, nestricata.

38 15811100-7 Piine de secara buc 912 Calitatea I

39 15811100-7 Franzela alba buc 2640 Calitate superioara

40 15811300-9 Cornisor buc 1910 Calitate superioara 100gr.

41 15812100-4 Biscuiti in asortiment kg 380 Ambalate la pachet calitate  superioara

42 15812100-4 Covrigei kg 120 Ambalate la pachet calitate  superioara
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: 5 luni, Institutia Publica Liceul 
Teoretic „Mihai Eminescu” or. Straseni, str. Mihai Eminescu nr.187, locul destinatiei- depozit 
(cantina liceului). 

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de inregistrare a intreprinderii

Copie emis de Camera Inregistrarii de Stat 
(Ministerul Dezvoltarii Informationale), 
confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei 
participantului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar Copie eliberata de banca detinatoare de cont Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor, contributiilor

Copie eliberat de Inspectoratul fiscal(valabilitatea 
certificatului conform cerintelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar Copie confirmata prin semnatura si stampila 
participantului Obligatoriu

5 Oferta de pret Copie confirmata prin semnatura si stampila 
participantului Obligatoriu

6 Certificat de conformitate sau Declaratia de 
conformitate-pentru produsele lactate

Eliberat de Organismul de certificare acreditat in 
sistemul National de Acreditare- confirmata prin 
semnatura si stampila participantului

Obligatoriu

7
Declaratie privind conduita etica si 
neimplicarea in practici frauduloase si de 
corupere

Conform F3,4 din Documentatia Standard Obligatoriu

8
Autorizatia sanitara veterinara de 
functionare a agentului economic 
participant

Copia semnata si stampilata de participant Obligatoriu

9
Autorizatia sanitar-veterinara pe unitate 
de transport sau Pasaport sanitar al 
transportului

Copia confirmata prin semnatura si stampila 
participantului Obligatoriu

10 Lista fondatorilor operatorilor economici-
nume, prenume,cod personal

Copia confirmata prin semnatura si stampila 
participantului Obligatoriu

11
Certificat de detinere a abatorului sau 
contract cu asemenea abator (pentru 
pozitiile carne)

Original - eliberat de participant Obligatoriu

12 Certificat de calitate si de provenienta a 
materiei prime (faina,griu)

Copia confirmata prin semnatura si stampila 
participantului Obligatoriu

13
Confirmare de detinere a stocului de faina/
griu,necesar indeplinirii contractului de 
achizitie pe o perioada de cel putin 10 zile

Copia confirmata prin semnatura si stampila 
participantului Obligatoriu

14

Certificat de detinere a laboratorului 
atestat pentru efectuarea contractului 
permanent asupra calitatii sau contract cu 
asemenea laborator (pentru produse de 
panificatie)

Original – eliberat de participant Obligatoriu

15
Certificat pentru confirmarea capacitatii 
executarii calitative a contractului de 
achizitie

Original – eliberat de participant, care 
reflecta urmatoarea informatie:experienta 
acumulata,performantele

Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: I.P. Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
b) Adresa: or. Straseni, str. Mihai Eminescu 187
c) Tel:+37369529272
d) Fax: 0237 2 93 34
e) E-mail: lyceumeminescu@gmail.com
f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Rusu Olga – contabil - sef
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9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [11:00] 

- pe: [7 zile] 10.01.2018

- pe adresa: [Liceul Teoretic Mihai Eminescu or. Straseni(anticamera)]. 

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: [prețul cel mai scăzut].

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [50 zile].

12.  Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” ]

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 251400 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 14-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante: I.P. Gimnaziul „Ion Creangă”Zîrnești, r-nul Cahul

2. IDNO: 1012620010760

3. Tip procedură achiziție:cererea ofertelor de prețuri

4. Obiectul achiziției: produse alimentare perioada ianuarie-Decembrie  2018

5. Cod CPV: 15000000-8

Prezentul anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării produse alimentare 

perioada ianuarie-decembrie  2018 (obiectul achiziţiei)

conform necesităţilor  I.P. Gimnaziul „Ion Creanga” Zirnesti

(denumirea autorităţii contractante)

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma necesară din: Bugetul 
local și din contul părinților.

(sursa banilor publici)

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr.
 d/o

Cod 
CPV

Denumirea bunurilor/
serviciilor 
solicitate

Unitatea de 
măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

standarde de referinţă

1. 15511100-4 Lapte litri 1380 Pasteurizat, procent de grasime nu mai 
mare de 2%, GOST 13277-79

2. 1581100-7 Pîine kg 7000 Din făină de grîu cal.1, bucăți a cîte 0,4-0,5 
kg SM173

3. 15811200-8 Chifle cu magiun buc 3600 Din făină de calit super., bucăți a cîte 100 
gr – 150 gr

4. 03311230-3 Pește înghețat hec kg 360 Fără cap 
GOST20057-96

5. 15500000-3 Cașcaval kg 160
Cu fractia masica de greutate raportată la 

substanța uscată de 45 % 
SM218-2001

6. 15872400-5 Sare iodată kg 80 Ambalaj de la 0.5 kg la 2 kg GOST 13830-97

7. 15831000-2 Zahăr kg 500
Din sfeclă de calitate standard, ambalaj de 
la 1 kg la 50 kg,
GOST21-94

8. 15614100-6 Orez kg 120 Cu bob rotund, șlefuit, întreg, ambalaj de la 
1kg la 5kg GOST6292-93

9. 03211400-7 Crupe de orz kg 100 ambalaj de la 1kg la 5 kg GOST 5784-60

10. 03211900-2 Hrișcă kg 160 Boabe întregi, ambalaj de la 1 kg la 5 kg, 
GOST5550-74

11. 15625000-5 Crupe de griș kg 100 ambalaj de la 1kg la 5 kg GOST 7022-97

12. 15613300-1 Crupe de arpacaș kg 140 Ambalaj de la 1kg la 5kg GOST276-60

13. 15613380-5 Crupă de ovăz (fulgi) kg 50 Ambalaj de la 1kg la 5kg GOST – 21149-93

14. 15850000-1 Paste făinoase kg 150 Calit.super., Clasa I. Grupa A, GOST 875-92
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15. 15612100-2 Făină de grîu kg 100 Calitate superioară, ambalaj de la 1 kg la 50 
kg SM202:2000

16. 15850000-1 Tăieței kg 120 Calit.super., ambalaj de la 400 gr la 1 kg 
GOST 875-92

17. 15870000-7 Borș acru litri 100 Lichid, sticle de 1 litru

18. 15870000-7 Sare de lamîie kg 0.7 Ambalaj de la 10 gr pînă la 100gr

19. 15864100-3 Ceai cutii 20 negru în pliculete Calit.super. ambalat în 
cutii de 100 pliculețe

20. 15331130-7 Fasole kg 180 ambalaj de la 1kg la 5 kg GOST 26791-89

21. 15331427-6 Pastă de tomate kg 130 25%, ambalaj de la 250 gr la 1 kg 
SM247:2004

22. 03221220-4 Mazăre șlefuită  kg 60 Întreagă, ambalaj de la 1 kg la 5kg PTMD 
67-38869887-003:2005

23. 03221220-4 Mazăre verde 
conservată kg 50 Cu bob zbîrcit, ambalaj de la 0,5kg la 1kg

24. 15332200-6 Magiun din fructe kg 100 Sterilizat, calit. Super. Ambalaj de la 500 gr 
la 1 kg GOST6929-88

25. 15421000-5 Ulei de floarea soarelui 
rafinat litri 280 Rafinat,dezodorizat, ambalaj de  5 litri 

PTMD67-05691233-001:2002
26. 03142500-3 Ouă de găină buc 2000 De masă, dietice, cu greutatea nu mai mică 

de 63gr, SM89
27. 15821200-1 Biscuiți din lapte kg 100 Ambalaj de carton a cîte 3-5kg GOST 

24901-89
28. 15821200-1 Biscuiți de ovăs kg 50 Ambalaj de carton a cîte 3-5kg GOST 

24901-89

29. 15112000-6 Pulpe de găină kg 260
Proaspete, cu fierbere rapidă, ambalaj de la 
5kg la 10kg, GOST25391-82 sau PTMD 67-

00400053-033:2006
30. 15841400-9 Cacao pudră kg 1 Cu conținut redus de grăsime, ambalaje de 

la 50gr la 200 gr GOST108-76
31. 15111100-0 Carne de porc 

proaspătă kg 300 Fara slanina si fara os, Ambalaj de la 1kg la 
5 kg

32. 15112130-6 Piept de pui kg 320 Fara os

33. 15321000-4 Suc de fructe litri 600 Limpezit, fara indulcitori artificiali in 
ambalaj de la 1 litru la 5 litri SM183

34. 15530000-2 Unt de vaci kg 160
Din smîntînă dulce nesărat 72,5% grăsime, 
fără adaos de grăsimi vegetale, ambalaj de 

la 1 kg la 10kg GOST37-91
35. Bicarbonat de sodiu kg 1,5 Ambalaj de la 100 gr pînă la 500 gr 

GOST 2156-76
36. 15542000-9 Brînză moale de vaci kg 280 9% grăsime, ambalaj de la 1 kg la 3 kg

37. 15811000-6 Lavaș kg 69 Ambalaj de la 0,2kg la 0,3 kg

38. 15512100-1 Smîntînă kg 40 15% grăsime
TU10.02.789.09.89

40. 03221113-1 Ceapă kg 360 Proaspătă, ambalaj de la 5kg la 40 kg

41. 03212100-1 Cartofi kg 2000 Proaspeți, ambalaj de la 5kg la 40 kg

42. 03221112-4 Morcov kg 360 Proaspeți, ambalaj de la 5kg la 40 kg

43. 03221111-7 Sfeclă roșie kg 160 Proaspătă, ambalaj de la 5kg la 40 kg

44. 03221400-0 Varză kg 1000 Proaspătă, ambalaj de la 5kg la 40 kg

45. 15871100-5 Oţet litri 20 9%, PT MD 6738869881-005

46. 03222321-9 Mere kg 400 Proaspete, ambalaj de la 5kg la 40 kg

47. 03222111-4 Banane kg 400

48. 03222220-1 Clementine kg 400

49. Usturoi kg 10
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50. 15870000-7 Piper negru macinat kg 1.0 Ambalaj de la 10 gr pînă la 100 gr 
GOST 276-60

51. 15870000-7 Frunze de dafin kg 0,7 Ambalaj de la 10gr pînă la 100 gr 
GOST 572-60

52. 15872300-4 Mărar uscat kg 0.240 Ambalaj de la  0,01kg la 0,5kg

53. 15872300-4 Pătrunjel uscat kg 0.240 Ambalaj de la 0,01 kg la 0,5kg

54. 15872300-4 Leuștean uscat kg 0.240 Ambalaj de la 0,01 kg la 0,5kg

55. 15112000-6 Găini întregi kg 280 GOST 25391-82

56. 15131420-5 Chifteli Kg 200
Din carne de vita cu porc, fara grasimi 
si fara adaosuri de condimente si alte 

produse
57. 15612210-6 Crupe de porumb c/s 

ambalat 1kg kg 50 GOST 14176-69

58. 15898000-9 Drojdie uscata kg 2 GOST 171-81 In pliculete de 100gr

59. 15331500-2 Castraveti marinati buc 40 GOST 20144-74 In borcane de 3l

60. 15842310-8 Zefir kg 80

61. 15833100-7 Napolitane kg 50 GOST 14031-68 Cu umplutura, 
ambalate in cutii

62. 15112100-7 Aripioare de pui kg 260 GOST 25391-82
63. 15112100-7 Sold de pui kg 200 GOST 25391-82
64 158423108 Batoane de ciocolata kg 80 GOST 4570-93 Ambalate in cutii  de 

carton cite 3 kg

65
15131130-5 Cirnaciori asorti

kg 80
Cu membrana naturala ambalati n 

pachete de 1kg. GOST23670-79, fara 
adausuri

66 15131130-5 Mititei de vita kg 80 GOST23670-79

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: vînzătorul se obligă să livreze 
bunurile conform comenzilor şi standardelor cerute în zilele de luni-vineri   pînă la ora 16.00, la 
sediul gimnaziului.

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si 
stampilei participantului. obligatoriu

2
Certificat/Decizie  de înregistrare a 
întreprinderii 

copie – emis de Camera - de Stat (Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale), confirmată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

obligatoriu

3 Certificat de atribuire a contului bancar 
copie – eliberat de banca deţinătoare de cont; 
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei 
Participantului

obligatoriu

4 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor, contribuţiilor 

copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certifica-tului - conform cerinţelor 
- Fiscal al Republicii Moldova); confirmată prin 
aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului

obligatoriu

5 Ultimul raport financiar copie – confirmată prin semnă-tura şi ştampila 
Participantului; obligatoriu

6 Certificat de conformitate/ Declaraţia de 
Conformitate 

eliberat de Organismul de certificare acreditat în 
sistemul Naţional de Acreditare - confirmată prin 
ştampila şi semnătura participantului 

obligatoriu

7 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de 
transport 

copia confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului obligatoriu

8
Autorizaţia sanitară veterinară de 
funcţionare a agentului economic 
participant 

copia confirmată prin aplicarea semnăturii şi 
ştampilei Participantului obligatoriu

9 Date despre participant Original - confirmate prin semnătura şi ştampila 
Participantului; obligatoriu



99

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 12 IANUARIE 2018, MARȚI

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

9. Denumirea autorităţii contractante: I.P. Gimnaziul «Ion Creangă»Zîrnești, r-nul Cahul

 Adresa: com. Zîrnești, r. Cahul

 Tel: 029959786, 069712756

 Fax:

 E-mail: liczirnesti@gmail.com

 Numele şi funcţia persoanei responsabile: Caltea Marina, contabil-sef

10. Întocmirea ofertelor:  Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr şi dată de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:

- pînă la (ora exactă): 11.00, 10.01.2018

- pe (data): 7 zile pe adresa (denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor 
(biroul): Gimnaziul „Ion Creanga” s. Zirnesti, anticamera.

11. Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

12. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut fără TVA, pe poziții.

13. Termenul de valabilitate a ofertelor (numărul de zile): 45 zile începând cu data deschiderii ofertelor 

14. Garanţia pentru ofertă (se completează doar în cazurile în care se cere sau se indică „Nu se cere”):

 Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de ____%, în formă de: Nu se cere

- garanţie bancară sau

- transfer la contul autorităţii

Plata prin transfer se va efectua în adresa (denumirea organizaţiei), cu nota „Garanţia pentru ofertă la licitaţia 
publică nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

a) beneficiarul plăţii (indicaţi); 

b) datele bancare (indicaţi); 

c) codul fiscal (indicaţi]; 

d) contul de decontare (indicaţi); 

e) contul trezorerial (indicaţi); 

f ) contul bancar (indicaţi); 

g) trezoreria teritorială (indicaţi).

 Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa:  (indicaţi adresa).

15. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 200,0   mii lei
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Cererea ofertelor de prețuri 15-op/18

1. D e n u m i r e a  a u t o r i t ă ţ i i  c o n t r a c t a n t e :  Primăria comunei Piatra

2. I D N O :  1007601003286

3. T i p  p r o c e d u r ă  a c h i z i ţ i e :  Cererea ofertei de preţ

4. O b i e c t u l  a c h i z i ţ i e i :  Produse alimentare

5. C o d  C P V :  15800000- 6

Acest anunţ de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

P r o d u s e  a l i m e n t a r e  p e n t r u  p r i m a  j u m ă t a t e  a  a n u l u i  2 0 1 8

[ o b i e c t u l  a c h i z i ţ i e i ]

conform necesităţilor Primăria comunei Piatra  __________________________________________

                                            [ d e n u m i r e a  a u t o r i t ă ţ i i  c o n t r a c t a n t e ]

(în continuare - Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma necesară din:

Bugetul de stat

[ s u r s a  b a n i l o r  p u b l i c i ]

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servic

r.
d/o

Cod CPV

Denumirea 
bunurilor/
serviciilor 
solicitate

Uni
tate a de măs 
ură

Cantitatea
Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde 
de referinţă

1 15811 100-7 Franzelă buc 2100
Din faina de griu, calitatea superioara,0.4kg 
Gost28809-90:1997 termen de livrare 5/săptămînă

2 15811 100-7
Franzelă din 
secară

buc 1000
Din făină de secară, calitate superioară0,6kg 
GOST28809-90H.G.nr.775 din 03.07.2007 termen de 
livrare 5/săptămînă

3 15112130-6
Piept de pui, Fileu 
fara os

kg 200
In cutie de carton de 5,0 kg GOST 25391-82Trmen de 
livrare 1/sâptămînă

4 15111100-0 Carne de vita kg 140
In stare proaspătă fără os calitatea I GOST 779-55
termen de livrare 1/săptămînă

5 15111100-0 Carne de porc kg 140
In stare proaspătă fără os calitatea I
GOST 779-55
termen de livrare 2/lună

6 0331 1210-7
Pește congelat 
Mintai

kg 400
Cu greutatea nu mai mult de l/5kg la pachet fără cap
Gost20057-96-termen de livrare 1 /săptămînă

7 03142500-3 Oua de pasăre buc 5000
De masa, dietice, categoria B cu greutatea nu mai 
mica de 63 gr. SM 89 termen de livrare 1/săptămînă
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8 15543000-6 Brînza tare kS 60 45% grăsime SM218:2001

Termen de livrare 1/saptamînă
9 15542000-9 Brinză semigrasă( pînă la 5%) kg 350 ambalaj de l/3kg

PTMD 67-00400053-058:2006
Termen de livrare 2/saptamînă

10 1551 1 100-4 Lapte pasterizat L 1700 2.5% in pachete de polietilena de ÎL Gostl3277-79
termen de livrare 2/săptămînă

1 1 15512100-1 Chefir L 2000 2.5% in pachete de polietilena de
0,5LGOST 4929-84
termen de livrare 2/săptămînă

12 15512100-1 Smîntînă kg 60 10%, in pachet de polietilena de 0.5kgTU 
10.02.789.09.89 termen de livrare 2/săptămînă

13 15551310-1 Iaurt natural kg 280 Ambalaj de 0.500kg H.G.RM 61 ldin 05.07.2010 
Termen de livrare 2/săptămînă.

14 15612100-2 Făina de griu kg 200 Calitate superioara la pachet ‚A kgSM 202:2000 
Termen de livrare l/lună

15 15800000-6 Hrișcă kg 60 In ambalaj cite lkg GOST 5550-74 Termen de livrare l/
lună

16 15613380-5 Fulgi de ovas kg 50 In ambalaj cite lkg GOST 21149-93 Termen de livrare 
l/lună

17 15625000-5 Crupe de gris kg 50 In ambalaj cite lkg Gost7022-97 Termen de livrare l/
lună

18 03211000-3 Crupe de grîu kg 50 In ambalaj cite lkg GOST 276-60 sau PTMD 67-
38869887-005:2005 Termen de livrare l/lună

19 1.5800000-6 Crupa de porumb kg 50 In ambalaj cite lkg GOST6002-69 Termen de livrare l/
lună

20 15614100-6 Orez kg 70 Șlefuit, intreg, rotund ambalat cite 1 kg GOST 6292-93 
Termen de livrare l/lună

21 15614100-6 Crupe de orz kg 50. In ambalaj cite 1 kg GOST 26791-89 Termen de livrare 
l/lună

22 15614100-6 Crupa de arpacas kg 40 In ambalaj cite 1 kg GOST 26791-89 Termen de livrare 
l/lună

23 15800000-6 Tăiţei de casă kg 40 In ambalaj cite 0,4kg H.G.775 din 03,07,2007 Termen 
de livrare l/lună

24 15850000-1 Paste Făinoase figurate kg 70 In ambalaj cite 1/5 kg ,clitatea superioara, clasa I 
grupa V GOST 875-92 Termen de livrare l/lună

25 03221220-4 Mazăre uscată kg 30 întreaga in ambalaj cite lkg GOST26791-89 Termen de 
livrare l/lună

26 03221220-4 Mazăre verde conservată kg 67 întreagă, în borcane cu greutatea de 0.680 kg GOST 
30425-97 Termen de livrare l/lună

27 032212.10-1 Fasole conservate kg 55 întreaga in ambalaj cite 0,550kg GOST15847-99 
Termen de livrare l/lună

28 15821200-1 Biscuiţi tară grăsime 
hidrogenizate

kg 48 Amabalate in cutii a cîte 3kg GOST 4570-93 Termen 
de livrare 2/lună

29 15831000-2 Zahăr kg 400 Din sfecla de calitate, standart in saci a cite 50kg 
Gost21-94 Termen de livrare l/lună
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30 15321000-4 Suc din fructe lit 400 Limpezit, tetrapac 1 L SM183; 2003 Termen de livrare 
l/lună

31 15321000-4 Suc de tomate lit 200
Ambalat in cutii de ÎL SM1004-20 Termen de 
livrare l/lună

32 15332290-3 Magiun din fructe kg 38,640
Sterilizat, calitate superioara, in borcane de sticla de 

0,860kg GOST 6929-88 Termen de livrare l/lună

33 15872400-5 Sare iodată kg 30
In pachete de 1 kg GOST13830-97 Termen de 
livrare l/lună

34 15898000-9 Drojdie uscata kg 2
Cu greutatea nu mai puţin deO.Ol kgGOST171 
Termen de livrare l/lună

35 15530000-2
Un ţărănesc fără grăsimi 
vegetale

kg 200
72,5% cu grăsimi animaliere, pachet 0,200 kg 
HG RM 611 din 05.07.2010 Termen de livrare 2/
lună

36 15421000-5 Ulei nerafinat kg 80
Ambalat în sticle de 5 L GOST 1 129-93 Termen 
de livrare I/lună

37 03221 1 13-1 Ceapă kg 300
Cu greutatea nu mai puţin de 0,5kg. GOST 
27166-86 Termen de livrare 2/lună

38 13221 112-4 Morcov kg 300
Cu greutatea nu mai puţin de 1/2 kg .GOST 
26766-85 Termen de livrare l/lună

39 03221 1 11-7 Sfeclă kg 350
Cu greutatea nu mai puţin de 1 kg. buc GOST 
26766-85 Termen de livrare l/lună

40 03212100-1 Cartofi kg 2000
Cu greutatea de la 0.1 kg o buc. GOST26545—
85 Termen de livrare 2/lună

41 03221400-0 Varza kg 400
Cu greutatea de la 1 kg o buc.
GOST26768-85
Termen de livrare 2/lună

42 03221250-3 Dovleac kg 30
Cu greutatea de la 2 kg o buc. 
SM874:2006Termen de livrare l/lună

43 03221 1 10-0 Rădăcină de pătrunjel kg 42
Cu greutatea de la 0,05 kg o buc SM2I 
l:2000Termen de livrare 1/săpâmîna.

44 03221110-0 Rădăcină de ţelină kg 42
Cu greutatea de la0,3 kg o buc 
SM211:2000Termen de livrare 1/sâptămîna,

45 15872300-4 Pătrunjel uscat pachet 120
Cu greutatea nu mai puţin deO.Ol kgGOST171 
Termen de livrare l/lună

46 15872300-4 Marar uscat pachet 120
Cu greutatea nu mai puţin deO.Ol kgGOST171 
Termen de livrare l/lună

47 15872300-4 Bors clasic pachet 100
Cu greutatea nu mai puţin deO.Ol kgGOST171 
Termen de livrare l/lună

48 15872300-4 Frunza de dafin pachet 5
Cu greutatea nu mai puţin deO.Ol kgGOST17l 
Termen de livrare l/lună

49 15872300-4 Usturoi kg 1
Cu greutatea nu mai puţin deO.Ol kgGOST171 
Termen de livrare l/lună

50 03221420-6 Conopida kg 40
Cu greutatea de la 1 kg o buc Termen de livrare 
2/lună
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51 03221230-7 Ardei dulci kg 70
Cu greutatea nu mai puţin de0.05 kg -0,1 kg 1 
buc. SM243 Termen de livrare 1/săptămîna

52 15897200-4 Roșii murate kg 100
In borcane de 3 L GOST 7231-90 Termen de 
livrare 1/lunâ

53 15897200-4 Roșii conservate in suc kg 128.8
In borcane de 0.920 L GOST 7231-90 Termen de 
livrare l/lună

54 15800000-6 Lămîi kg 50
Cu greutatea de la 0.1 kg o buc. GOST4429-82 
Termen “de livrare 2/lună

55 03222321-9 Mere proaspete kg 600 Cu greutatea de la 0.150 kg o buc.

SMSR1418:2006Termen de livrare 1/săptămîna.

56 03222321-9 Fructe uscate-asorti kg 16Uscate-fara fum GOST 13341-77 Termen de 
livrare l/lună

57 15863200-7 Ceai natural negru kg 3Calitate superioară, ambalat în cutii de 
lOOgrGOST 1937-90 Termen de livrare l/lună

58 15851210-3 Paste făinoase Spicușor kg 70 In ambalaj cite 1/5 kg ,clitatea superioara, clasa 
I grupa V GOST 875-92 Termen de livrare l/lună

59 03221210-1 Fasole uscate kg 30 In ambalaj de 1/5 kg Termen de livrare l/lună

60 15841000-5 Cacao kg 10 In ambalaj de 0,100 kg SC 42 150 Termen de 
livrare l/lună

61 15821200-1 Covrigei cu mac kg 36 Ambalate a cîte l/kg GOST 4570-93 Termen de 
livrarea 1 la două săptămîni.

62 15800000-6 Bicarbonat de sodiu buc 3 Ambalat 0.5 kg, GOST 2156-76 Termen de 
livrare l/lună

63 03222115-2 Stafide kg 14 Ambalat 0,100 kg GOST6882-88 Termen de 
livrare l/lună

64 15800000-0 Pesmete mărunt kg 5 Ambalat 1/0,2 kg Gost 4570-93 termen de 
livrare l/lună.

65 15331423-8 Roșii proaspete kg 80 Ambalat de la 1 kg Termen de livrare 2/
săptămînă.

66 15894100-2 Castraveţi muraţi kg 300 Ambalat de la 1/1.5 kg Termen de livrare 2/
săptămînă.

67 15871100-5 Otet de masa l 30 Ambalat de la llit Termen de livrare l/luna.

 Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinaţiei finale:

6. 01.01.2018-31.07.2018; locul destinaţiei- Blocul Alimentar al grădiniţei din comuna Piatra .

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarel
Nr.

d/o
Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

1 Oferta de preţ Confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului Obligatoriu

2
Formularul informativ

-informaţii «enerale
Confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului Obligatoriu

Certificatul de înregistrare a întreprinderii 
emis de către Camera înregistrării de Stat

Copie, confirmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Obligatoriu

4 Autorizaţie sanitara de fuctionare ( pentru 
produsele alimentare)

Copie, confirmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Obligatoriu
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5 Autorizaţie sanitara veterinara de fuctionare
(pentru produsele alimentare)

Copie, confirmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Obligatoriu

6 Pașaportul sanitar al transportului Copie, confirmată prin semnătură și ștampila 
ofertantului Obligatoriu

7 Certificat de confirmare copia originalului eliberat de Organismul Naţional 
de Verificare a conformităţii produselor,confirmată Obligatoriu

prin ștampila și semnătura participantului

8 Certificat de la organele Inspectoratului 
Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul

eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabil itatea 
certificatului-conform cerinţelor Obligatoriu

Public Naţional Moldova)

9 Certificat de atribuire a contului bancar. eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

10 Certificat de calitate și de provenienţă a 
materiei prime ( faină , grîu )

copie -confirmat prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

1 1
Confirmare de diţinere a stocului de făină/
gnu, necesar îndeplinirii contractului de 
achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10

confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

12

Certificat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent 
asupra calităţii sau contract cu asemenea 
laborator.

original - eliberat de Participant Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Piatra

b) Adresa:C,Piatra raionul Orhei

c) Tel: 023558238

d) Fax: 023558515

e) E-mail: pr i ni a r i a. p i at ra. o rhe i @ ni a i 1. ni

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Garabajiu Liudmila întocmirea ofertelor: Oferta şi 
documentele de calificare solicitate vor fiîntocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată de ieşire, cu 
semnătura persoanei responsabile şi urmează a fi prezentate:

 pînă-la: 11-00 

 pe: 10ianuarie,7zile

 pe adresa: Primăria comunei Piatra -contabilitate.

 Ofertele întîrziatevor fi respinse.

9 .  Criteriul de atribuire este: preţul cel mai scăzut [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
tehnico-economic sau preţul cel mai scăzut],

10. Termenul de valabilitate a ofertelor:30 zile

1 1 . Garanţia pentru ofertă: Nu se cere./se completează doar in cazurile în care în care se cere sau se indică 
„ Nu se cere „]

 Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în valoare de _ _ _ _ _ _  %>.

 în formă de:

 Garanţie bancară sau Transfer la contul autorităţii.
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 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota

 “Garanţia pentru ofertă la cererea ofertelor de preţuri nr.  _____________din

“, conform următoarelor detalii:

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi],

12. Contestaţiiledepuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul Agenţia Naţională

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f ) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi],

12. Contestaţiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de preţuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor Ia adresa : [indicaţi adresa]

13. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: 227850.00 lei 
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Cererea ofertelor de prețuri 16-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante: IP ScoalaPrimară ,,HaralambieCorbu” s.DubasariiVechi, r-nul Criuleni

2. IDNO: 1012620009407

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preț

4. Obiectul achiziției: produse alimentare

5. Cod CPV: 15000000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor alimentare

[obiectul achiziţiei]

6. conform necesităţilor  IP Scoala Primara ,,Haralambie Corbu” s.Dubasarii  Vechi, r-nul Criuleni 

[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma necesară din: 

bugetul instituţiei

[sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură
Cantita

tea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referinţă
11 15850000-1 Paste făinoase B clasa 1 Ambalaj, kg 40kg c/s

22 15111100-0 Carne de vită refrigerată, fără os 220 kg c/s
33 03142500-3 Ouă de pasăre 3256 buc Mascate, c/s

44 15540000-3 Caşcaval cu cheac tare 45%-50% Ambalaj
7 kg, 60 kg c/s

55 15421000-5 Ulei Ambalat
5 l 80 kg c/s

66 15872400-5 Sare Ambalat 1kg 30 kg c/s
77 15530000-2 Unt din smântână dulce Ambalat 200g 140 kg 72,5%,c/s
88 1583100-2 Zahăr tos din sfeclă Ambalat 1kg 150 kg c/s

99 15511100-4 Lapte pasteurizat Ambalat 1kg 720 kg c/s

110 15512000-0 Smântână dulce Ambalat 0,5 kg 60 kg 15% , c/s
111 0322231-9 Mere proaspete 1000 kg Medii dulci,c/s
112 03212100-1 Cartofi 800kg măşcati ,c/s
113 03221112-4 Morcov 100 kg măşcati,c/s
114 03221111-7 Sfeclă roșie 60kg Măşcata , c/s
115 03221400-0 Varză proaspătă 500kg Măşcata, c/s

1 15512000-0 Brînză  moale” Camelia” Ambalat 1kg 60 kg c/s

117 15612100-2 Făină de grâu Ambalat 1kg 10 kg c/s
118 03211900-2 Crupă de grâu Ambalat 1kg 50 kg c/s
219 15613100-9 Hrişcă Ambalat 1kg 100 kg c/s
220 03211300-6 Orez rotund Ambalat 1kg 100 kg rotund,c/s
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221 15112000-6 Fileu de găină fără os c.s 450 kg Refrigerată
Faraos,c/s

222 03211900-2 Crupă de arnăut Ambalat 1kg 50 kg c/s
223 03221221-1 Lamiie buc 20 kg Mascate, c/s
224 03221113-1 Ceapă c/s buc 120kg Mascata c/s
225 03212213-6 Mazăre uscată Ambalat 1kg 84kg c/s
226 15331000-7 Mazăre verde conservată 700gr 30 borc c/s
227 0322231-9 Gris Ambalat 1kg 30kg c/s
228 15612100-2 Pâine de grâu feliată Bucata 450gr 1311 b c/s
329 15612100-2 Pâine de secară feliata Bucata 450gr 675 b c/s
330 03211900-2 Ceai Ambalat 3000 gr c/s
331 15111100-0 Peşte Mentai făra cap Ambalat 66kg Inghetat, c/s
32 15612100-2 Chifle Ambalat, 80gr 3256b c/s

333 15800000-6 Verdeaţă uscată Ambalat 10gr 70 buc c/s

c34 15612100-2 Biscuiţi de lapte Ambalat,100gr 110 kg c/s

335 15850000-1 Tăiţeii Ambalat ,1 kg 20kg
336 0322231-10 Banane 720 kg Coapte, 

galbenedulci, c/s
337 15331420-7 Pastă de roşii Ambalat700gr 36 borc c/s
338 15112130-6 Perişoare Ambalat,5 kg 120 kg c/s
339 15321000-4 Suc de fructe Ambalat 3 kg 660 l

 Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: săptămânal

 2018 IP ScoalaPrimara”Haralambie Corbu” s.DubasariiVechi, r-nul Criuleni

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document Obligativitatea

11 Certificat de înregistrare a întreprinderii

copie emis de Camera Înregistrării de Stat 
(Ministerul Dezvoltării Informaționale), 
confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului

Obligatoriu

22 Certificat de atribuire a contului bancar copie eliberat de banca deţinătoare de cont Obligatoriu

33 Certificat de efectuare sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

copie eliberat de Inspectoratul 
Fiscal(valabilitatea certificatului-conform 
cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii 
Moldova)

Obligatoriu

44 Ultimul raport financiar copie confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

55 Oferta de preț confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

66 Certificat de conformitate /(Declarația de 
conformitate – pentru produsele lactate)

eliberat de Organismul de certificare acreditat 
în sistemul Naţional de Acreditare - confirmată 
prin ștampila și semnătura participantului 

Obligatoriu

77
Declaraţia privind conduita etică și 
neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere

Conform F3.4 din Documentația Standard. Obligatoriu

88 Garanţia pentru ofertă Conform F3.2 din Documentația Standard Obligatoriu

99 Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare 
a agentului economic participant copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu

110 Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de 
transport

copie confirmată prin semnătura şi ştampilată 
de participant Obligatoriu

111

Lista fondatorilor operatorilor economici – 
nume, prenume, cod personal copia semnată şi ştampilată de participant Obligatoriu
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112 Certificat de deţinere a abatorului sau 
contract cu asemenea abator. original – eliberat de Participant Obligatoriu

113 Certificat de calitate și de provenienţă a 
materiei prime ( făină , grîu )

copie -confirmat prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

114
Confirmare de deţinere a stocului de făină/
grîu, necesar îndeplinirii contractului de 
achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 zile

copie - confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

115

Certificat de deţinere a laboratorului atestat 
pentru efectuarea controlului permanent 
asupra calităţii  sau contract cu asemenea 
laborator.

original–eliberatde Participant Obligatoriu

116 Certificat pentru confirmarea capacităţii 
executării calitative a contractului de achiziţie 

original – eliberat de Participant , care reflectă 
următoarea informaţie : experienţa acumulată , 
performanţele 

Obligatoriu

117

«Certificat de inspecție a calității 
cerealelor și a derivatelor cerealelor», 
eliberat de Agenția Națională pentru 
Siguranța Alimentelor

copie - confirmată prin semnătura și 
ștampila participantului

Obligatoriu

118

Sistemul de Managment 
al Calității și Siguranța 
Alimentelor(pentruprodusele de 
origineanimalieră) 

SM GOST R 51705.1: 2002

Facultativ

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: IP ScoalaPrimara”HaralambieCorbu”

b) Adresa:s.DubasariiVechi, r-nul Criuleni

c) Tel: 024861231

d) Fax: ______________

e) E-mail: spdvrodica@mail.ru

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Leahu Rodica

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu 
număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- până la: 11:00

- pe: 7 zile, 10.01.2018

- pe adresa: IP Scoala Primara”Haralambie Corbu” s.Dubasarii Vechi, r-nul Criuleni

 Ofertele întârziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: prețul cel mai scăzut.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

12. Garanția pentru ofertă: Nu se cere 

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.
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 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 

(b) datele bancare [indicaţi]; 

(c) codul fiscal [indicaţi]; 

(d) contul de decontare [indicaţi]; 

(e) contul trezorerial [indicaţi]; 

(f ) contul bancar [indicaţi]; 

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 147 972,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 17-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria Valea Perjei r-ul Taraclia

2. IDNO: 1007601008269

3. Tip procedură achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri

4. Obiectul achiziției: produse alimentare  pentru gradinița de copii pe perioda  ianuarie 2018 – iunie 2018

5. Cod CPV: 15800000-6

 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor de alimentare conform 
necesităţilor   Primăriei Valea Perjei (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, 
este alocată suma necesară din:  buget local. 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea

Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 

Standarde de referinţă
1 03211000-3 Crupe de hrişcă kg 80 GOST 5550-74 ambalat cîte 

1 kg cal.super.
2 03211300-6 Orez rotund kg 90 GOST 2156-76 ambalat cîte 

1 kg cal.super. 
3 15612000-1 Crupe de orz kg 40 GOST 5784-60

ambalat cîte 1 kg cal.super.
4 15625000-5 Crupe de griş kg 80 GOST 7022-97 ambalat cîte 

1 kg cal.super. 
5 15612000-1 Crupe de arnăut kg 80 GOST 276-60

ambalat cîte 1 kg cal.super.
6 15613380 Fulgi de ovăz kg 60 GOST 21149-93 ambalat 

cîte 1 kg cal.super. 
7 15612000-1 Crupe de malai extra kg 70 GOST 14176-69

ambalat cîte 1 kg cal.super.
8 15421000-5 Ulei de floare soarelui rafinat deodorat litri 160 PTMD 670569123 ambalat 

în butelii cîte 5 L
9 15112000-6 Fileu de gaina kg 300 GOST 2539182 originea 

RM
10 15221000-3 Peşte hec fără cap kg 310 GOST 7616-86 cal.super.

ambalat 5 kg
11 03142500-3 Ouă de gaina buc 3000 SM89 cal.super

12 15511100-4 Lapte 2,5% pasterizat pachet 2100
Pachet polietilena 1L două 
ori de săptămînă, termen 

de valabilitate 5 zile
13 15500000-3 Caşcaval cu ghaeg tare kg 120 GOST 7616-85 o zi de 

săptămîna
14 15500000-3 Chefir pachet 1980 2,5% pachet polietilenă 

0,5 litri
15 15512000-0 Smîntîna pachet 60 10% pachet polietilenă 0,5 

litri
16 15542000-9 Brînză de vaci 9% kg 200 Ambalat cîte 0,5 kg

17 15530000-2 Unt de vacă fără grasime vegetale kg 160 72,5% GOST 37-91 ambalat 
cîte 5 kg

18 15331425-2 Pasta  de tomate-25% bancă 60 Borcan sticlă  0,700g 
SM247(2004)

19 15612100-2 Făină de grîu pentru panificație  
calitatea superioră kg 100 GOST 14176-69

Ambalat în sac a cîte 25 kg
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20 03221220-4 Mazare desplicată şlefuită uscată kg 80 GOST 6201-68
ambalat cîte 1 kg

21 15831000-2 Zahar cristal din sveclă kg 300 GOST 21-94
cal.super.ambalat cîte 1 kg

22 15321000-4 Suc limpezit în sortiment litri 1320 Borcan 3L SM1004

23 15821200-1 Turte dulci kg 96 GOST 150810

24 15841000-5 Cacao praf kg 6 GOST 108-76 0,080-0,500g

25 15863200-7 Ceai negru frunze kg 8 Pachet 85g TUU15,8 
23728833055-2004

26 15551300-8 Iaurt 0,100g buc 1800  Grasime 2,5 %

27 15871110-8 Oțet de masă buc 12

28 Bicarbonat de sodium buc 12

29 15872400-5 Sare iodată pachet 100 GOST51574-200 ambalat 
cîte 1 kg cal.super. 

30 Carne tocată kg 140 Ambalat cîte 0,500g

31 15811100-7 Pîine albă 0,600g buc 2000 SM 1731997 cal. Sup.

32 15811200-8 Chifle cu magiun buc 1400

33 03221210-1 Fasole kg 120
GOST 6201-68

Calitatea super. Ambalat 
cîte 1 kg

34 Lavaş 0,200g buc 400

35 15332410-1 Stafide kg 10

36 15111100-0 Carne de vita fără os kg 220 GOST MD 67-00400053
O zi de săptămînă  (luni)

37 03211000-3 Crupe de arpacaş kg 20 Calitatea super. Ambalat 
cîte 1 kg

38 Castraveți în marinate borcan 30 Borcan de 3L

39 15850000-1 Paste fainoase Spicuțor kg 60 GOST 875-92 Cal.super.

40 15850000-1 Paste făinoase în sortiment kg 80 GOST 875-92 Cal.super.
ambalata în saci cîte 5 kg

41 15332410-1 Fructe uscate kg 20 GOST 28501-90

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:  de la ianuarie 2018 pînă la 30 
iunie 2018

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1
Certificat/Decizie  de înregistrare a 
întreprinderii/Extras din Registrul de Stat   
al persoanelor

Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului Obligatoriu

2 Certificat de atribure a contului bancar Copie eliberat de banca deținătoare de cont Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor, contribuțiilor.

Copie eliberat de Inspectoratul Fiscal 
(valabilitatea certificatului-conform cerințelor 
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Ultimul raportul financiar Copie confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

5 Ofertă Original, Confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

6 Cedrtificat de conformitate (Declarație de 
conformitate-pentru produsele lactate)

Copie, confirmată prin ștampila și semnătura 
participantului Obligatoriu
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7 Autorizația sanitară de funcționare a 
agentului economic participant

Copie confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

8
Certificat de deținere a abatorului sau 
contract cu asemenea abator (carne de 
vita)

Original-eliberat de participant Obligatoriu

9 Certificat de calitate și de proveniență a 
materiei prime ( faină de grîu)

Copie confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

10 Informație generale despre ofertant Original, Confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

11 Pasaport sanitar veterinar Copie confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria Valea Perjei
b) Adresa: r-ul Taraclia s.Valea Perjei str.Lenin 190
c) Tel: 0291 47 2 36; 0291 47 4 41
d) Fax: 0291 47 2 38
e) E-mail: primariavaleaperjei@mail.ru
f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Nereuța Ivan E.

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: 10:00
- pe: 10.01.2018    
- pe adresa: Primăria Valea Perjei r-ul Taraclia s.Valea Perjei str.Lenin 190
 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 
10. Criteriul de atribuire este:  prețul cel mai scăzut.
11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile .
12.  Garanția pentru ofertă: „Nu se cere” 
 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: 
- Garanție bancară sau
- Transfer la contul autorității.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; 
(b) datele bancare [indicaţi]; 
(c) codul fiscal [indicaţi]; 
(d) contul de decontare [indicaţi]; 
(e) contul trezorerial [indicaţi]; 
(f ) contul bancar [indicaţi]; 
(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la 
sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor;

 Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 165 000,00 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 18-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante: Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni

2. IDNO: 1009601000131

3. Tip procedură achiziție: COP

4. Obiectul achiziției: Deservirea cazangeriilor

5. Cod CPV: 50720000-8

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării   Deservirea cazangeriilor

6. conform necesităţilor  Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018  este alocată suma necesară din: Bugetul de Stat

 Cumpărătorul anunță operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura  COP de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină 

solicitată, Standarde de referinţă

1 50720000-8 LT Briceni Nr.1 buc 4 KCГ 100
NRS35-04-71 2005

2 50720000-8 LT Briceni Grigore Vieru buc 2 RTN200
NRS 35-04-09

3 50720000-8 Gimnaziul Beleavineț buc 2 RTN200
2002-01-15

4      50720000-8 LT Caracusenii -Vechi buc 7 DUO-50
5      50720000-8 G. Colicăuți buc 3 RTN70

6 50720000-8 LT Corjeuți buc 2 RTN 115

7 50720000-8 G. Cotiujeni buc 2 RTN100

8 50720000-8 LT Drepcăuți buc 6
DUO 90
DUO 50

ТГ 70
9 50720000-8 LT Tabani buc 3 THERMO TRIO 90

10 50720000-8 LT Tețcani buc 2 RTN70

11 50720000-8 LT Trebiseuți buc 2 RTN115

12 50720000-8 Balcăuți buc 2 RTN70

13 50720000-8 G. Balasinești buc 2 RTN70

14 50720000-8 G. Berlineț buc 2 RTN70

15 50720000-8 G.Bogdanești buc 2 RTN70

16 50720000-8 G. Corjeuți buc 2 ATON

17 50720000-8 G. Corjeuți buc 2 DUO 50

18 50720000-8 G. Coteala buc 2 RTN70

19 50720000-8 G. Criva buc 2 DUO 90
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20 50720000-8 G. Halahora de Sus buc 2 DUO 90
DUO 50

21 50720000-8 G. Hlina buc 3 DUO 50

22 50720000-8 G. Larga buc 2 RTN70

23 50720000-8 G. Lipcani buc 2 Econcept 50A

24 50720000-8 G. Marcauți buc 2 RTN 70

25 50720000-8 G. Șireuți buc 2 SIME 230

26 50720000-8 G. Sl. Șireuți buc 2 RTN70

27 50720000-8 Trestieni buc 2 RTN70

28 50720000-8 DÎTS Briceni buc 1 Bogdan 50

29 50720000-8 Sc. Sportiva Briceni buc 2 RTN 70

30 50720000-8 LT Lipcani buc 2 TRIO 90

31 50720000-8           LT Grimancauti buc 2 RTN115

32 50720000-8          LT Larga buc 2 RTN200

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o

Denumirea documentului/
cerinței

Cerințe suplimentare 
față de document

Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii  Copie  emis de Camera Înregistrării  
de Stat, confirmată prin aplicarea 
semnaturii si stampilii participantului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar Copie eliberat de banca detinatoare 
de cont

Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematica a platii 
impozitelor 

Copie eliberat de Inspectoratul Fical Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar Copia confirmată prin semnatura si 
stampila

Obligatoriu
5 Oferta de preț confirmată prin semnatura si 

ștampila participantului
obligatoriu

6 Declarație privind conduita etică confirmată prin semnatura si 
ștampila participantului

obligatoriu
7 Garanție pentru ofertă 1% confirmată prin semnatura si 

ștampila participantului
obligatorie

8 Licența confirmată prin semnatura si 
ștampila participantului

obligatorie
9 Lista fondatorilor confirmată prin semnatura si 

ștampila participantului
obligatorie

10 Date despre ofertant confirmată prin semnatura si 
ștampila participantului

obligatorie
11 Autorizatia tehnica in domeniul securitatii Copia confirmată prin semnatura si 

ștampila participantului
obligatorie

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

9. Denumirea autorităţii contractante: Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni

a) Adresa: Briceni. Str. Ștefan cel Mare nr.38
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b) Tel: 0-247-2-29-08

c) Fax: 0247-2-26-68

d) E-mail: contabilitateadirectia@mail.ru

e) Numele și funcţia persoanei responsabile: Pșenicinîi Aurelia

10. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la:   ora 11.00

- pe: 15 zile, 18.01.2018

 pe adresa: Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni str. Ștefan cel Mare nr 38 , anticamera.

 Ofertele întîrziatevor fi respinse. 

11. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere prețul cel mai scăzut, pe lista 
întreagă.].

12. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

13. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în   se cere sau se indică . Se cere 

 Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%. în formă de: 

- Garanție bancară sau

- Transfer la contul autorității.

 Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la 
cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: 

14. (a) beneficiarul plăţii Direcția Învățămînt Tineret și Sport Briceni

(b) datele bancare Ministerul Fintelor , Trezoreria de Stat

(c) codul fiscal 1009601000131

(d) contul de decontare 226635

(e) contul trezorerial TREZMD2x

(f) contul bancar IBAN   MD77TRPCDB51810A00809AA

(g) trezoreria teritorială Briceni

15. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agentia achizitii piblice

16. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA,  300000,00  lei
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Cererea ofertelor de prețuri 19-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante: IP Gimnaziul Badiceni

2. IDNO: 1013620010206

3. Tip procedură achizitie: Cererea ofertelor de preturi

4. Obiectul achizitiei: Servicii de alimentare

5. Cod CPV: 55524000-9

Acest(ă) anunt/invitatie de participare este întocmit în scopul achiziţionării

Servicii de alimentare in  IP Gimnaziului Badiceni

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor  IP Gimnaziului Badiceni_

 [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, 

6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: _din bugetul raional

7. Modalităţi de plată: prin transfer

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achizitie prin cererea ofertelor de preturi privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea lucrărilor 

solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 55524000-
9 Servicii de alimentare Zile-copii 109cop*8.80 

lei*169zile

Dejunul trebue sa contina felul 2 tartina 
cu unt,cascaval,chifla,pine cu ceai,lapte cu 

cacao,pirjoala din carne de pasare,peste 
inabusit,macaroane cu cascaval,terci din 

gris,orez,griu,lapte si unt,cartofi tocati

8. Contract de achizitie rezervat atelierelor protejate.

9. Tipul contractului: De servicii.

10. Termenul de valabilitate a contractului (luni): Incepind cu data de 09.01.2018 pina la 31.12.2018

11.  Locul executării lucrărilor: IP Gimnaziul Badiceni

12. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista intreaga _____________________________________

13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:                           pretul cel mai 
mic,maximul de kcal, 
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14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): nu se aplica

15. Documentele/cerinţele de calificare/selectie pentru operatorii economici includ următoarele: 
Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerintei Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obligativitatea

1 Raport financiar Pentru anul 2015,copie confirmata prin 
semnatura si ștampila ofertantului Da

2 Certificat privind restantele fata de Stat La data de 01.12.2016 Da

3 Meniul Meniul perspectiv de bucate preparate 
pentru perioada anului 2017 Da

4 Pasaport sanitar veterinar Copie confirmata prin semnatura si ștampila 
ofertantului Da

5 Date despre participant Rechizitele bancare,adresa Da

6 Certificat de inregistrare Copie confirmata prin semnatura si ștampila 
ofertantului Da

7 Oferta pretul da

16. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea 
contractantă și familiariza cu cerinţele documentatiei de atribuire la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: IP Gimnaziul Badiceni

b) Adresa: s/Badiceni,r-nul Soroca

c) Tel: 023041420

d) Fax: ______________

e) E-mail: _____________

f ) Numele și funcţia persoanei responsabile: Director : Gumenco Anghelina

 Setul de documente poate fi obtinut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea 
clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către 
Participant). 

 Aditional setul de documente poate fi obtinut on-line la adresa: lbadiceni@yahoo.com 

 În cazul obtinerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea 
de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice.

17. Întocmirea ofertelor:  Oferta si documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu 
număr si dată de iesire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și ștampilat, urmează 
a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: 11.00 (ora exacta)

- pe: 12 zile, 16.01.2018

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: IP Gimnaziul Badiceni,s/Badiceni,r.Soroca

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

18. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste 
la deschiderea ofertelor.

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

20. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: Limba de Stat

21. Garantia pentru ofertă: Nu se aplica
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22. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici 
cărora li s-a atribuit contractul: 

a) Nu se cere.

23. Denumirea și adresa organismului competent de solutionare a contestaţiilor: Agentia Natională 
de solutionare a contestatiilor.

24. Contractul nu intră sub incidenta Acordului OMC.

25. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 135083.33 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 20-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante: Primaria comunei Vadeni

2. IDNO: 1007601001112

3. Tip procedură achiziție: cerere ofertă de preturi

4. Obiectul achiziției: produse alimentare

5. Cod CPV: 15800000 - 6

 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării  produselor alimentare conform 
necesităţilor  Primariei comunei Vădeni (pentru Grădinita de copii din s. Vădeni), în continuare – 
Cumpărător, pentru perioada bugetară 2018. În acest scop este alocată suma necesară din: bugetul local

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1. 15811100-7 Piîne de griu de calitate 
superioară – 0,4 Buc. 2000 GOST28809-90 SM173:1997,prod.în 

Moldova
2. 15811100-7 Pîine de secară Buc. 1300 Să fie ambalată,să coincidă 

greutatea,proaspătă,produsă în Moldova
3. 15831000 Zahăr din sfeclă de zahăr,în 

saci kg 400 GOST 21-94,produs în Moldova

4. 15331425-2 Pastă de roşii,25%,borcane 
de 720gr. Borc. 40 COST 3343-89,SM247;2004 produsă în 

Moldova
5, 15863200 Cacao 100gr. pachete 30 Gost 11939-90

6. 15111100-0 Carne de bovină Kg. 400 Să fie în stare proaspătă,produs în 
Moldova

7. 15112170 Piept de pui Kg. 400
GOST-25391,PTMD 

07-00400053-03302006,produs în 
Moldova

8. 15221000-3 Peşte congelat fără cap Hec 
c/s Kg. 350 GOST 20057-96

9. 15611000-4 Orez rotund ambalat 1kg,c/s kg 150 Gost 6292-93

10. 03211900-4 Hrişcă ambalată 1kg.,c/s Kg. 150 GOST 5550-70

11. 15613310-4 Crupe de orz 
mărunțit,ambalat 1kg. Kg. 70 GOST5784-60

12. 15625000-5 Crupe de griş ambalat 1kg,c/s Kg. 50 GOST 26791-89

13. 15613310-4 Crupe de porumb ambalat 
1kg.c/s Kg. 20 HG nr.520 din 22-06-2010,produs în 

Moldova
14. 03212213-6 Mazăre uscată ambalată, 

1kg.c/s Kg. 90 GOST 26791-89,produs în Moldova

15. 03221210-1 Fasole,ambalate la 1kg. Kg. 90 Produs în Moldova

16. 15851000-8 Paste făinoase ambalate Kg. 200 GOST 875-92

17. 15421000-5 Ulei de floarea soarelui 
nerafinat în sticle de 1l l 110 SF05691233-002:2007,produs în Moldova

18. 15821200-1 Biscuiți dulci Kg. 100 GOST15810-96,sm dstu 24901-89,produs 
în Moldova.

19. 15613380-5 Fulgi de ovăs,ambalat la 
1kg,c/s Kg. 110 GOST 3034-75,sf 

38075129-004:2011,produs în Moldova
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20. -3142500-3 Oaă dietice de găină Buc. 4000 SM 89,produs în Moldova

21. 15612100-2 Făină de grîu,c/s,la sac Kg. 200 GOST PRM 27574-2003,HG nr.520 din 
22.07.2010,produs în Moldova

22. 15870000-7 Frunze de dafin ,pachete de 
20gr.uscate ambalate, pachete 40 GOST 17594-81

23. 24313320-0 Bicarbonat de sodiu pachete 40 GOST 328-2-2014,produs în Moldova

24. Sare de lămîe,pachete de 
20gr. pachete 200 GOST 908-2004

25. 15872400-5 Sare iodată,pachete 1kg. pachete 40 GOST 13830-97

26. 03221221-1 Mazăre verde 
conservată,borcane de 660gr. borcane 100 GOST 15842-90,produs în Moldova

27. 1584100-3 Ceai negru în pachete pachete 50 GOST 1937-90

28. 15321000-4 Suc din fructe în borcane de 3l borcane 50 Produs în Moldova

29. 05332410-1 Fructe uscate Kg. 100 Produs în Moldova

30. 15511100-4 Lapte pasterizat de vaci de 
2.5%,pachet p/et 1 l Kg. 3500 Produs în Moldova

31. 15541000-2 Brînză de vaci de 5%,la 0.5 kg 
pachet p/et 1 kg Pachete 600 PTMD 67-00400053058,produs în 

Moldova
32. 15512000-0 Smîntînă 10%,pachet p/et 

0.5 kg pachete 100 TU 10.02.789.09.89 SM 196,produs în 
Moldova

33. 15530000

Unt țărănesc din smîntînă 
dulce nesărat, 72.5%,cu 

grăsimi anumaliere,pachet 
la 0.2kg

pachete 1000 GOST 37-91,produs în Moldova

34. 1554000-0 Chefir,pachete la 0,5kg, 2,5% pachete 300 SF 00459075-011:2010

35. 15544000-3 Brînză tare,caşcaval,,Rossiisc
hii”,ambalat Kg. 50 SF 00459075-013:2011

36. 15811200-8 Chifle(zdobnîe) Buc. 1000 Produs în Moldova

37. drojdie pachete 25

38. amidon pachete 10

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: începînd cu 01.02.2018 pînă la 
31.12.2018 la Grădiniţa de copii din satul Vădeni.

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1. Oferta Original.Confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

2. Certificat de conformitate/declarație de 
conformitate

Eliberat de organul de certificare acreditat de 
sistemul Național de acreditare,confirmate prin  
semnătura participantului.

Da

3.
Certificat/decizie de înregistrare a 
întrprinderii/Extras din Registru de Stat a 
persoanelor juridice

Copie,confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

4. Autorizație sanitar-veterinară pe unitatea 
de transport

Copie,confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

5. Informații despre participant Original,confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

6. Autorizția sanitar-veterinară de funcționare 
a agentului economic participant

Copie,confirmată prin aplicarea ștampilei și 
semnătura participantului. Da

7.

Declarație privind dotările specifice,utilajul 
și echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului.

Original,confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului. Da

8.
Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor,contribuțiilor eliberat de 
Inspectoratul Fiscal

Copie,confirmată prin semnăturii și ștampilei 
participantului. Da
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8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria comunei Vădeni

b) Adresa: s. Vădeni,r-ul Soroca

c) Tel: 023049325, 023049238

d) Fax:023049325

e) E-mail: vadeni_prim@mail.md

f) Numele și funcţia persoanei responsabile: șefa grădiniţei Samson Vera (069497460)

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: ora 11.00 şi 9  zile calendaristice de la data publicării anunţului

- pe: 12.01.2018

-  adresa: s.Vădeni, r-ul Soroca Primăria

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic şi prețul cel 
mai scăzut.

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 20 zile.

12.  Garanția pentru ofertă: Nu se cere

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa :MD-2028,MUN.Chişinău,şoseaua 
Hînceşti53

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 185119
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Cererea ofertelor de prețuri 21-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante:    Școala Profesională mun. Comrat 

2. IDNO:                                                      1010611000613

3. Tip procedură achiziție:                        cererea ofertei de pret

4. Obiectul achiziției:                                 produse alimentare

5. Cod CPV:                                                15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

produselor alimentare pentru alimentarea elevilor

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor     Școlii Profesionale mun. Comrat

[denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 15.01.2018 – 30.06.2018,       

este alocată suma necesară din:   bugetul de stat.

                                                             [sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate
Unitatea de 

măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină 
solicitată, Standarde de referinţă

1 15811200-8 Chifla buc. 6800 0,08 kg. ambalaj ermetic calitate 
superioară

2 15811800-0 Gogoaşe buc. 3400 0,08 kg. ambalaj ermetic calitate 
superioară

3 15810000-9 Cruassan buc. 6800 0,08 kg. ambalaj ermetic calitate 
superioară

4 15811200-8 Chifla cu magiun buc. 3400 0,08 kg. ambalaj ermetic calitate 
superioară

5 15811200-8 Chifla cu brinza buc. 3400 0,08 kg. ambalaj ermetic calitate 
superioară

6 15810000-9 Cruassan cu ciocolata buc. 6800 0,08 kg. ambalaj ermetic calitate 
superioară

7 15811200-8 Chifla cu mac buc. 3400 0,08 kg. ambalaj ermetic calitate 
superioară

8 15321500-9 Suc struguri buc. 3500 0,25 litri, pachet tetrapac

9 15321600-0 Suc mere buc. 3500 0,25 litri, pachet tetrapac

10 15500000-3 Chefir buc. 4500 2,5 % grăsimi, 
0,5 litri, pachet

11 15511000-3 Lapte buc. 4500 3,2% grăsimi, 
0,5 litri, pachet
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6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:

15. 01. 2018 – 30.06. 2018 , în fiecare zi, între ora 7,30 – 8,30;

la adresa: mun. Comrat str. Lenin 204 

7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Oferta în limba de stat
Original confirmată prin ștampila și semnătura 
ofertantului cu indicarea prețului fără TVA și 
cu TVA

Obligatoriu

2 Certificat de înregistrare a întreprinderii
Copie emisă de Camerea Înregistrării de 
Stat, confirmată prin aplicarea șemnăturii și 
ștampilei ofertantului

obligatoriu

3 Certificat de atribuire a contului bancar
Copie eliberată de bancadeținătoare de 
cont, confirmată prin aplicarea șemnăturii și 
ștampilei ofertantului

Obligatoriu

4 Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul de 
stat

Copie eliberată de Inspectoratul fiscal, 
confirmată prin aplicarea șemnăturii și 
ștampilei ofertantului

Obligatoriu

5 Licența de activitate Copie confirmată prin aplicarea șemnăturii și 
ștampilei ofertantului Obligatoriu

6 Raport financiar pe baza datelor din ultimul 
bilanț contabil

Copie confirmată prin aplicarea șemnăturii și 
ștampilei ofertantului Obligatoriu

7 Certificat de conformitate  pentru fiecare 
poziție din ofertă

Copie eliberată de Organul de certificare 
acreditat în sistemul național de acreditare 
, confirmată prin aplicarea șemnăturii și 
ștampilei ofertantului

Obligatoriu

8 Informații generale despre ofertant Original, cu indicarea adreselor sediului și 
filialelor, telefon,fax,  email, web site, etc. Obligatoriu

9 Autorizație sanitară de funcționare
Copie eliberată de organul abilitat confirmată 
prin aplicarea șemnăturii și ștampilei 
ofertantului

Obligatoriu

10 Autorizație sanitară pentru unitățile de 
transport

Copie eliberată de organul abilitat confirmată 
prin aplicarea șemnăturii și ștampilei 
ofertantului

Obligatoriu

11 Graficul de livrare conform condițiilor indicate 
în p. 6 al prezentului anunț Original cu indicarea zilelor săptămânii Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante:  Școala Profesională mun. Comrat

b) Adresa:  or. Comrat str. Lenin 202

c) Tel:  029822383, sau 067711133

d) Fax: 029822383

e) E-mail: spcomrat@mail.ru

f ) Numele şi funcţia persoanei responsabile:  Suhan Sergiu

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la:      10.00 

- în termen de:  7 zile din data publicării

- pe: 10.01.2018

-  adresa: or. Comrat str. Lenin 204, anticamera
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Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este:  prețul cel mai scăzut pentru fiecare poziție

11. Termenul de valabilitate a ofertelor:   30 zile

12.  Garanția pentru ofertă:      Nu se cere

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor . MD 2004 mun . Chișinău Ștefan cel Mare 
162 et.11

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei:  180 000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 22-op/18

 Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Vărzăreşti r-ul Nisporeni

 IDNO: 1007601004777

 Tip procedură achiziție: prin metoda cererii ofertelor de preţuri

 Obiectul achiziției: produse alimentare

 Cod CPV:  15800000-6

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării produselor alimentare

conform necesităţilor Primăriei comunei Vărzăreşti r-ul Nisporeni

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată 

suma necesară din: bugetul local .

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr.
d/o

Denumirea bunurilor / 
serviciilor Cod CPV Caracteristicile 

tehnice / cerinţele
Cantitatea / 

volumul
Preț 

unitar
Preț 
total

1. crupe de porumb 15613311-1 c/s pachet de 1kg 126kg
2. Fulgi de ovĂZ 15613380-5 c/s pachet de  1kg 130 kg
3. crupa de orz 15613310-4 c/s pachet de  1kg 135kg
4. crupa de griu 15613000-8 c/s pachet de 1kg 90kg
5. crupa de griȘ 15625000-6 c/s pachet de 1kg 492 kg

6. orez 15614100-6 slefuit intreg ambalat 
pac. 1 kg 225 kg

7. hriscĂ 15614100-6 c/s pachet de 1kg 69kg
8. crupa de arpacaȘ 15613000-8 c/s pachet de 1kg 63  kg

9. faina de griu 15612100-2 pentru panificatie 
5KG     315 kg

10. macaroane 15850000-1 pachet de 5kg 
franzeluţa

              
525kg

11. mazare verde 03221221-1 Conservat BOB 
ZBÎRCIT,0,72gr 414bor

12. mazare uscata 03221220-4 intreaga  pachet de 
1kg 180 kg

13. pasta de rosii 15331428-3 25%in borcane 0.72 
gr 102 bor.

14. lapte 15511000-3
2.5% pasterizat in 
pachet de polietilena 
1l

3180 l

15 ulei 15421000-5
Rafinat de floarea 
soarelui in ambalaj 
de 1L

90L

16. unt 15530000-2 72.5% fără adaos 
pachete 200gr      525 pach.

17. cascaval 15540000-5 cu cheag tare 
ambalat cite 1kg 45% 90 kg

18. smintina 15512000-0 15% in pachet de 
polietilena 0.5kg 120 pach.

19. oua de gaina 03142500-3 dietice,bucati 3516 buc.

20. file de Pasăre 15112000-6 c/s ambalat in pachet 
de 1kg 1026 kg

21. Biscuiti  ovăz LA CUTII (Cantități 
mici) 144kg
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22. pulpe de gaina 15112000-6  ambalaj 5kg 210 kg

23. peste  (hek) 19221000-3 congela f/cap 336 kg

24. ulei 15421000-5 rafinat de floarea 
soarelui ambalaj 5l 183lit.

25. bors acru 15870000-7 buc.0,3-0,5gr 474 buc.
26. frunza de dafin 15870000-7 10gr,pachete 24 pach.
27. otet 15871100-5 9%,sticle 1l 45 st.

28. drojdii 15898000-9 pentru panificatie 
presate in pach.50 gr 75 buc

29. zahar 15831000-2 PACHET   1 KG 822 kg
30. biscuiti 15821200-1 cu lapte topit 1(kg) 66 kg

32. halva 15332200-6 1kg 24 kg

33. magiun 15864100-3 din fructe in bor. de 
0.7-0,86kg,cal.i 81borc.

34. ceai 015863200-7 negru,verde cutii(25 
pachetele) 100gr 279  cut.

35. sare 15872400-5 iodata in 
pachete/1kg 153 kg

36. brinza 15542000-9 de vaci 5% in 
pachete 0,5kg 130 kg

37. BRINZA 15542000-9 DE VACI 5% IN PACH.
DE 2KG 246KG

38. suc 15321000-4 FRUCTE 200ml 810 PACH.

39. bicarbonat de natriu 15612400-5 pach. 15  buc.

40. fasole 1 kg 51 kg

41. carne de vita 15111100-0 AMBALAj 5KG 75 kg

1. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: de două ori pe săptămînă la 
sediile instituţiilor preşcolare din comuna Vărzăreşti . 

2.Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr 
.d/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de 

document Obligativitate

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii

Copie emis de Camera înregistrării 
de Stat (Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale),confirmată prin 
aplicarea semnăturii și ștampilei 
participantului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar Copie eliberat de banca deţinătoare de 
cont Obligatoriu

3 Certificat de efectuarea sistematică a plăţii 
impozitelor,contribuţiilor

 Copie eliberat de Inspectorul 
Fiscal(valabilitatea certificatului 
conform cerinţelor Inspectorului Fiscal 
al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Ultimul raport financiar Copie confirmată prin semnătura și 
ștampila participantului Obligatoriu

5 Oferta de preţ  confirmată prin semnătura și ștampila 
participantului Obligatoriu

6 Certificat de conformitate/ (Declaraţia de 
conformitate-pentru produsele lactate)

Eliberat de Organismul de certificare 
acreditat în sistemul Naţional de 
Acreditare- confirmată prin ștampila și 
semnătura participantului

Obligatoriu

7 Autorizaţia sanitară veterinară de 
funcţionare a agentului economic participant

Copia confirmată prin  semnătură și 
ștampila de participant Obligatoriu

8 Autorizaţia sanitar-veterinară pe unitate de 
transport

Copia semnată și ștampila de 
participant Obligatoriu

9 Lista fondatorilor operatorilor economici-
nume,prenume,cod personal

Copia semnată și ștampila de 
participant Obligatoriu

10 Certificat de deţinere a abatorului sau 
contract cu asemenea abator. Original-eliberat de Participant Obligatoriu
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11 Certificat de calitate și de provenienţă a 
materiei prime( făină,grîu etc.)

Copie-confirmat prin semnătură și 
ștampila participantului Obligatoriu

12 Confirmare de diţinere a stocului de făină/
grîu, necesar îndeplinirii contractului de 
achiziţie pe o perioadă de cel puţin 10 zile

Copie-confirmat prin semnătură și 
ștampila participantului Obligatoriu

13
Certificat pentru confirmarea capacităţii 
executării calitative a contractului de 
achiziţie

Original-eliberat de Participant,care 
reflectă următoarea informaţie: 
experienţa acumulată,performanţele;

Obligatoriu

14
Certificat de inspecţie a calităţii cerealelor și 
a derivatelor cerealelor, eliberat de Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Copie- confirmată prin semnătura și 
ștampila participantului

Obligatoriu

15
Sistemul de Managment al Calităţii și 
Siguranţă Alimentelor (pentru produsele de 
origine animalieră)

SM GOST R 51705.1:2002 Facultativ

1. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: Primăria com. Vărzăreşti

b) Adresa:  s. Vărzăreşti r-ul Nisporeni

c) Tel: 0(264) 63-2-36

d) Fax: (0264)63-2-36

e) E-mail: primăriavărzăreşti@yahoo.com

f) Numele şi funcţia persoanei responsabile: Pahomea Claudia

2. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr, dată de ieșire, cu  ștampilă și semnătura persoanei responsabile care  urmează a fi 
prezentate:

 Întocmirea ofertelor de calificare vor fi întocmite clar,și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [ora exactă]11.00 în decurs de 7 zile de la data pubicari

- pe: [data] de 10.01.2018

- pe adresa: Comuna Vărzăreşti raionul Nisporeni sediu Primăriei

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

3. Criteriul de atribuire este:cel mai mic preţ.

4. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile.

5. Garanția pentru ofertă:  nu se cere

6. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul 
Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : [indicați adresa]

7. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 180 000 lei
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Cererea ofertelor de prețuri 23-op/18

1. Denumirea autorităţii contractante:Instituția Publică Gimnaziul  Făleștii Noi

2. IDNO: _1012620011686 _________________________________________

3. Tip procedură achiziție:  __COP__________________________________

4. Obiectul achiziției:__Produse alimentare pentru I jumătate a anului 2018 (pină la31.05.2018)_

5. Cod CPV: _15800000-8_

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării 

_produse alimentare pentru I jumătate a anului 2018 _

conform necesităţilor _I.P. Gimnaziul Făleștii Noi  

                                                     [denumirea autorităţii contractante] 

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018, este alocată suma necesară din:

__ bugetul de stat__.

[sursa banilor publici] 

 Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la 
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. 
d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/

serviciilor solicitate

Unitatea 
de 

măsură
Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, 

Standarde de referinţă

1 15625000-5 Crupe griș kg. 36 Ambalat, 1 kg.,curat (lunar) calit.
superioară c/s

2 15613300-1 Hrișca kg. 70 Ambalat, 1kg/pac.,curat, bob întreg 
(lunar) c/s

3 03211300-6 Orez cu bob rotund kg. 60 Ambalat, 1kg/pac.,curat, bob întreg, 
alb. (lunar) c/s    

4 03211400-7 Crupe orz kg. 50 Ambalat, 1kg/pac., curat. (lunar) c/s

5 15613380-5 Fulgi de ovăz kg. 35 Ambalat, 1kg/pac., curat. (lunar) c/s

6 032122113-6 Mazăre uscată kg. 130 Ambalată la 1kg/pac,bob întreg,culoare 
galbenă,fără impurități (lunar) c/s

7 15850000-1 Paste făinoase kg. 70 Ambalat, 5kg/pac., calitate superioară. 
(lunar)

8 03211200-5 Crupe de porumb kg. 20 Ambalat, 1kg/pac., curat. (lunar) c/s



129

BULETINUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE NR. 12 IANUARIE 2018, MARȚI

9 03211900-2 Crupe de grîu kg. 20 Ambalat, 1kg/pac., curat. (lunar) c/s

10 15872400-5 Sare iodată kg. 30 Iodată,ambalată, 1kg/pac., de culoare 
albă, fară impurități (lunar)

11 15870000-7 Pesmeți macinați kg. 15 Din făină calitate superioară,ambsalat 
la 1kg, din aluat nisipos (lunar)

12 15612100-2 Făină grîu kg. 100
Ambalată, 1kg/pachet, calitate 
superioară (lunar)

13 15841000-5 Cacao kg. 5 Ambalat.100gr/pac (lunar)

14 15863200-7 Ceai de  fructe și flori kg. 5
Ambalat, asorti, fără aromatizatori 
(lunar)

15 15872100 Piper kg. 0,25 Ambalat.50gr/pac (lunar)

16 15872000-1 Frunze de dafin kg. 0,25 Ambalat.50gr/pac (lunar)

17 15821200-1 Biscuiți kg. 50

Ambalat, 5kg/cut., asorti, cu conținutul 
de zaharuri mai puțin de 15 gr la 100g 
produs,din aluat nisipos și pandespan 
fără cremă (saptamînal)

18 15332270-7 Magiun de fructe kg. 27 Ambalat, 860gr/borcan, sterilizat,asorti, 
calitate superioara (lunar)

19 15831200-4 Zahăr tos kg. 200 Ambalat, 1kg/pac.,de culoare albă 
(lunar)

20 15321000-4 Suc de fructe l. 270 Ambalat tetrapac, 1000gr/pachet 
(lunar)

21 115411100-3 Ulei vegetal St. 110 Ambalat 1l/st., de floarea soarelui, 
dublu rafinat  (lunar)

22 15221000-3 Fileu de pește ,,Hec’’ kg. 180 Congelat, ambalat cutii 5-10 kg 
(saptămînal)

23 15542000-9 Brînză de vaci kg. 257 Proaspătă, ambalată 1kg,9% grăsime 
(săptămînal)

24 15512000-0 Smîntînă dulce de vaci kg. 24
10%.15% grăsime, prelucrare termică, 
ambalata, 0,5kg/pac.,fără conservați 
(săptămînal)

25 15544000-3 Cașcaval kg. 42

Cu fracția de greutate raportată la 
substanța uscatăde 45-50%, pentru 
alimentația de vîrsta preșcolară, 
ambalat de la producător, etichetat 
conform legislației în vigoare 
(săptămînal)

26 03142500-3 Ouă de găină buc 1400 Dietetice,marcate cu ștampilă roșie 
(saptămînal)

27 15530000-2
Unt de vacă 
din smîntînă 
dulce,nesărată

kg. 30
Ambalat 200gr/pachet,fără consrvanți, 
Procent de grăsime 72,5%,82,5% 
(saptamînal)
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28 15112130-6 Carne de la piept de 
pui fără os kg. 180 Refrigerat,ambalat 1/kg (saptămînal)

29 151113000-3 Carne de mușchi de 
porc fără os kg. 160 Proaspătă,răcită,ambalată în 

caserole/1-2kg (saptămînal)

30 15111100-0 Carne de mușchi de 
vită fără os kg. 40 Proaspătă,răcită,ambalată în 

caserole/1-2kg (saptămînal)

31 15511100-4 Lapte pasteurizat l. 860
Ambalat, 1litru/pac., 2,5%,3.2% 
grăsime, fără conservanți,pasteurizat 
(saptămînal)

32 03212100-1 Cartofi kg. 560

În stare proaspătă, fără detereorări, 
contaminări de mucegai, putregai, 
insecte și viermi; produs autohton, 
ambalaj 30kg diamentru mediu de 4cm. 
(lunar)

33 03221112-4 Morcovi kg. 50

În stare proaspătă,fără 
deteriorări, contaminări de 
mucegai,putregai,insecte și 
viermi;produs autohton,ambalaj 5kg 
(lunar) GOST 1721-85

34 03221113-1 Ceapă kg. 50

În stare proaspătă, fără 
deteriorări,contaminări de 
mucegai,putregai,insecte și 
viermi;produs autohton,ambalaj 10kg 
(lunar) SM 243: 2004

35 03221410-3 Varză albă kg. 200

În stare proaspătă, fără 
deteriorări,contaminări de 
mucegai,putregai,insecte și 
viermi;produs autohton,ambalaj 30kg 
(lunar) GOST 1724-85

36 03221111-7 Sfeclă roșie kg. 12

În stare proaspătă,fără 
deteorări,contaminări de 
mucegai,putregai,insecte și 
viermi;produs autohton,ambalaj 5kg 
(lunar) GOST 1722-85

37 03222321-9 Mere kg. 400

Proaspete,nestricate, fără 
deteriorări,contaminări de 
mucegai,putregai,insecte și 
viermi;150gr/bucată (lunar)

38 15331427 Paste de tomate kg. 30 Ambalat, 720g/borc.,calitate superioară 
(lunar)

39 15811100-7 Pîine Buc 962 Feliată, ambalata în 500g (zilnic)

40 18811200-8 Chifle buc. 680 Ambalat 100g (lunar)

6. Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: _10 zile de la încheierea 
contractului, cu asigurarea transportului furnizorului către I.P. Gimnaziul Făleștii Noi
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7. Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

Nr. 
d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea

1 Certificat de înregistrare a întreprinderii
Copie emis de Camera Înregistrării de 
Stat,confirmată prin aplicarea semnăturii și 
ștampilei participantului

Obligatoriu

2 Certificat de atribuire a contului bancar Copie eliberat de banca deținătoare de cont Obligatoriu

3 Certificat de efectuare sistematică a plății 
impozitelor,contribuțiilor

Copie eliberat Inspectoratul Fiscal (valabilitatea 
certificatului-conform cerințelor Inspectoratului 
Fiscal al Republicii Moldova)

Obligatoriu

4 Oferta de preț Confirmată prin semnatura și stampila 
participantului Obligatoriu

5 Certificat de conformitate

Copia originaluilui eliberat de Organismul 
Național de Verificare a conformității produselor, 
confirmată prin ștampila și semnatura 
participantului

Obligatoriu

6
Declarația privind conduita etică și 
neimplicarea în practici frauduloase și de 
corupere

Conform F3.4 din Documentația Standard. Obligatoriu

7
Toți participanții din domeniul alimentar 
trebuie să prezinte autorizația sanitară 
veterinară de funcționare

Copia semnată și ștampilată de participant Obligatoriu

8 Autorizația sanitar veterinară a 
transportului

Copia confirmată prin semnatura și ștampila de 
participant eliberat de ANSA Obligatoriu

9 Certificat de calitate/ de inofensivitate Copie – confirmat prin semnatura și ștampila 
participantului

Obligatoriu

10
Confirmare de deținere a stocului de făină/
grîu, necesar îndeplinirii contractului de 
achiziție pe o perioadă de cel puțin 10 zile

Copie- confirmată prin semnatura și ștampila 
participantului

Facultativ

11
Elaborarea și implementarea planului de 
autocontrol. Încheierea unui contract cu un 
laborator acreditat

Original- eliberat de Participant Facultativ

12
Certificat pentru confirmarea capacității 
executării calitative a contractului de 
achziții de stat.

Original- eliberat de Participant, care reflectă 
următoarea informație: Experiența acumulată, 
performanțele;

- Volumul de producere, desfacere;
- Numărul și calificarea personalului 

angajat;
- Dotarea tehnică;
- Informații despre contractile executate în 

ultimii 3 ani;
- Lipsa reclamațiilor de la beneficiarii

Obligatoriu

8. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară  sau pot solicita clarificări de 
la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

a) Denumirea autorităţii contractante: _I.P.Gimnaziul Făleștii Noi________ 

b) Adresa: _r.Fălești, com. Făleștii Noi, str.M.Eminescu 1______________

c) Tel: _025960366____

d) Fax: __025960366___

e) E-mail: _ionjitari@rambler.ru_____
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f) Numele și funcţia persoanei responsabile: _directorul Gimnaziului Jitari Ion_____

9. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 
cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- pînă la: [11:00] 

- pe: [7zile ] 10.01.2018

- pe adresa: [r.Făleşti, s.Făleştii Noi, str. M.Eminescu 1, Gimnaziul Făleştii Noi, biroul directorului]. 

 Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

10. Criteriul de atribuire este: [prețul cel mai scăzut pe fiecare poziție în parte].

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: [30 zile].

12.  Garanția pentru ofertă: [„Nu se cere” ]

13. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la 
sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Agenția Națională pentru 
Soluționarea Contestațiilor;

 Adresa: mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

 Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

14. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: _103000,00_____________
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Licitaţie publică Nr. MSPL/GIZ/S/CE/001

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Centru, 

Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Telefon/fax: 268 22692, 

Obiectul achiziţiei Servicii de proiectare investiții în domeniul creșterii eficienței  energetice pentru 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni ( Lot CE 1), Liceul Teoretic „Ion Vatamanu”, or. Strășeni 
(Lot CE 2), Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”, or. Șoldănești (Lot CE 3), Liceul teoretic „Holercani”, 
s.Holercani  (Lot CE 4)

Cod CPV: 71321000-4

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, or. Ialoveni, str. Alexandru cel 
Bun, 33, et.4 

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: Română 

Codul Fiscal: 1009601000289, 

Rechizitele contului de achitare pentru garanție pentru ofertă: 

Cont de decontare: MD33ML000000002251514167, 

Banca BC’Moldindconbank’S.A. CB:MOLDMD2X314, fil.Ialoveni, 

Termenul de depunere a ofertelor  26.02.2018 14:00, 

Termenul de desfășurare a procedurii de achiziţie publică 26.02.2018 , 14:00
Anexa 2

Licitaţie publică Nr. MSPL/GIZ/S/CA/001

Autoritatea contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională Centru, 

Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Telefon/fax: 268 22692, 

Obiectul achiziţiei Contractarea serviciilor de proiectare investiții în domeniul aprovizionării cu apă  
potabilă și canalizare pentru Construcția sistemului de sanitație și stației de epurare în s. Ustia, (Lot 
CA 1), Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Ungheni, (Lot CA 2), 
Extinderea serviciilor de apă și de canalizare în or. Călărași (Lot CA 3)

Cod CPV: 71321000-4

Locul eliberării documentelor: Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, or. Ialoveni, str. Alexandru cel 
Bun, 33, et.4 

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard: Română 

Codul Fiscal: 1009601000289, 

Rechizitele contului de achitare pentru garanție pentru ofertă: 

Cont de decontare: MD33ML000000002251514167, 

Banca BC’Moldindconbank’S.A. CB:MOLDMD2X314, fil.Ialoveni, 

Termenul de depunere a ofertelor  26.02.2018 15:00, 

Termenul de desfășurare a procedurii de achiziţie publică 26.02.2018 , 15:00


